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 قال المعتني وفقه اهلل:
 ػ

احلىد هلل محّدا كجّةا طّٗبا وبازًكا فْٗ، كىا حيب زبٍا ٖٔسضٜ، ٔأغّد أُ ال إلْ إال اهلل، ٔأغهّد أُ  
 ، أوا بعد: ط حمىّدا عبدٓ ٔزضٕلْ

ٛ فّرا كتاْب جسَِّدُت فْٗ األحادٖح اليت أٔزدِا الػٗذ العالوٛ أبٕ حمىد عبد اهلل بَ أمحد بهَ دداوه  
َّٕه فٗهْ، بقههد  قسٖبهْ           "العىدٚ يف الفقْ"يف كتابْ  ، فإٌْ أٔزد فٗهْ يف كهن بهابص أههٕلْ ٔوها عمٗهْ افعه

أٔدعتهْ أحادٖهح ههخٗخٛ،  اًكها بّها،      لمىتعمىني، ٔضّٕلٛ حفظْ عمٜ الطالبني، فقاه يف دٖباجهْ:   
 (.ٔاعتىاّدا عمّٗا، ٔجعمتّا الهخاح لٗطتػين عَ ٌطبتّا إلّٗا

ٍَّٗت زأّٖا ٔخمسجّا، ٔوا مل ٖكَ يف الهخٗخني أغة لكهالً األههخاب   فجسدت أحادٖح ال كتاب، ٔب
ٔعمىاٞ الفَ عمْٗ، ٔمل أغِّس وَ ألفاظ األحادٖح اليت زٔاِا افؤلف إال ٌهصّزا ٖطهّةا احتهٗي فٗهْ لهرل ،      

        ٗ ة، وه   عمّىا أُ الفقّاٞ ٖتطاِمُٕ يف السٔاٖهٛ بهافعٍٜ، ٔأٔزدت األحادٖهح بب ٗهب افؤلهف وهَ غهة  ػه
 احملافظٛ عمٜ  بٕٖبتْ كىا ِٕ، لك٘ ٍٖتف  بّرا التجسٖد وَ ٖقسأ أهمْ.

، ٔوا أٔزد ٌص احلدٖح وَ غة إغازٚ  ط ٔاألحادٖح اليت يف كتابْ ٌٕعاُ: وا هسَّح بسفعْ لمٍيب

 (.*) فأذكسٓ وطبًٕدا بعالوٛ طلمٍيب 

 حمىد. فأضأه اهلل أُ ٍٖف  بْ كا بْ ٔدازْٟ، ٔهمٜ اهلل ٔضمي عمٜ ٌبٍٗا
                   

ارحقال    وفقه اهلل: الشَّ
 ػ

لنصؼؼؼٓ  نق ُ وح وُ احلّؼؼؼ  ب رب افًؼؼؼٚدغد لنصؼؼؼٓ  نق ُ وح وُ اب لحؼؼؼ ك ُ ذ ؼؼؼؽ فؼؼؼفد 

ا ظٌؼؼ  اب لرشؼؼقففد  ؼؼذ اب ظِٔؼؼف لظؼؼذ   ؼؼف لن ؼؼحٚ ف  اب لحؼؼ ك ُ ذ ؼؼؽ فؼؼفد لنصؼؼٓ  نق دّؼؼ ه

ٚ  ً :لشِؿ تًًِٔمه ـثرها وػ  قف   اف  ـد ثؿ نمَّ

 فإنَّ أهؾ العؾؿ رحؿفؿ اهلل تؽؾؿقا طؾك أن معرفة الػؼف يتحؼؼ بلمقٍر:
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 .ٚ َه َِّ ُِّؿ افٍَف  ُقق  ًّرؾتف ًمً  نلـ مٚ  ٌ ن  ف تً

 .ٚ َه  ثؿ  ًّرؾتف دَ

مجٚظؼٜ مؼـ ادتؼٖخر ـد لذـؼرلا نق ـتؼٚب  -نن: ظذ هذ ـ ادهىِحغ  -لؿ  ٕص ظذ ذفؽ 

 هل مٌْٜٔ ظذ هذا ادهىِح. "افتحَٔؼ ّحٚد ٞ افتًِٔؼ"قزن نيب افٍرج ا ـ اجل

ؼؼؼٚ َه َِّ ًي د  ؼؼؼٚد  :ؾًّْؼؼؼك مًرؾؼؼؼٜ افٍَؼؼؼف ًم نن نقَّ ضٚفؼؼؼٛ افًِؼؼؼؿ  ًؼؼؼرؽ افٍؼؼؼرلع افٍَٓٔؼؼؼٜ ل ٍٓؼؼؼؿي ادؼؼؼرا

د  ٜه ؼ ََّ ل ُؼقق ل ًرؽ دسزاهتٚ لؿٔقدهٚد ؾ٘ذا ظرؽ ادًٖ ٜ افٍَٜٓٔ إتَؾ  ًؼ  ذفؼؽ وػ مًرؾتٓؼٚ دَ

ٌٜ اف  مـ ؿقـ اب ظز لجؾ لؿقـ  فٔؾد لمًرؾٜ اف فٔؾ  تحًَؼ  ًّرؾٜ ظغ اف فٔؾافتحَٔؼ  ًّرؾ

د وذ ؿؼؼ   ُؼؼقق افؼؼ فٔؾ افقاحؼؼ  ً ًؼؼتٌْط مْؼؼف حُؼؼًمق لمًرؾؼؼٜ ـٔؼؼػ اشؼؼًتٌْط احلُؼؼؿ مْؼؼف طرشؼؼقفف 

 متٌٚ راقد لشّٔر مًْٚ نمثِٜ فذفؽ  ّنٔئٜ اب ظز لجؾ.

ؼف  ًؼتىٔع  ًؼ  ذفؼؽ مًرؾؼٜ  لفُـ ملٚ ـٚق ضٚفٛ افًِؼؿ ؿؼ   ْؼك ؾَٓؼف ظؼذ ؾؼرلعى ؿؼ  تًِّٓؼٚ َّٕ ؾ٘

.  ـٔػ نؿرب هذ ـ افتقجٔٓغ فٍِرع افذن ظرؾف ا ت اءه

ٍؼؼؼقق  تكؼؼؼات  ؼؼؼردة ظؼؼؼـ افؼؼؼ فٔؾ  ٍؼؼؼقا ت افٍَؼؼؼف ً ٗفد لفؼؼؼذا ؾؼؼؼ٘ق افًِؼؼؼًمء رآؼؼؼؿ اب تًؼؼؼٚػ وذا ن َّ

ٜه ِحٚد افٍرلعد  ا لمًرؾ ق ؾٕ٘ف ُ  ُّـ نق  ُقلافتًِٔؾد فٌٔ ن  ٚ ضٚفٛ افًِؿ حٍيهٚ لاشتيٓٚره

ا مؼـ افٍؼرلعد لـِؼًم زاد ظِّؼف  ؼٚفٍرلع ـِؼًم ؿق ؼٝ مُِتؼف ت  ٚ افٌتؼٜ وُ وذا ظِؼؿ ـؼًمب ـٌؼره ٓه ادرء ؾَٔ

 .افٍَف

ٜو  ؼؼؼٚ نخؼؼؼرم تُؼؼؼقق ؾٔٓؼؼؼٚ ندفؼؼؼ ٌه ٍؼؼؼقا  ًؼؼؼ هٚ ـت ٍؼؼؼقا هؼؼؼذك ادختكؼؼؼات ادجؼؼؼردة ن َّ ثؼؼؼؿ وقَّ افًِؼؼؼًمء ملؼؼؼٚ ن َّ

ؼؼًم  ق َِّ جؼؼ  ـتؼؼٚبو مؼؼـ ـتؼؼٛ ادختكؼؼات فتِؼؼؽ اّحُؼؼٚف ادؼؼذـقرة ت ادختكؼؼات ادجؼؼردةد لفؼؼذا ؿي

د لذاؿ افؼؼؼح نل اّ ؼؼؾ ً ًْؼؼك  ٚفتؼؼ فٔؾد  لهؼؼذا افؼؼذن  ًؼؼّٔف افًِؼؼًمء وُ لظِٔؼؼف ذحو نل فؼؼف ن ؼؼؾو

  ٚفتحَٔؼد نن: مًرؾٜ ادًٖ ٜ   فِٔٓٚ.
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ؼؼؼؼؼؿ ً ٌٍِؼؼؼؼؼقق ٌذـؼؼؼؼؼر لجؼؼؼؼؼف اُشؼؼؼؼؼت ُـد  لفُؼؼؼؼؼـ مؼؼؼؼؼع نقَّ افًِؼؼؼؼؼًمء  ؼؼؼؼؼذـرلق احلُؼؼؼؼؼؿ مؼؼؼؼؼع دفِٔؼؼؼؼؼف وُ ن َّ

ٌٍِقق تْز ؾ افَقاظ   افٍِئٜ مـ اف ُئؾ افٍِئٜ ظذ افَّْهقص افؼظٜٔد ل ُتٍقق  ؼًم تًِّؼف لً ٌ

 ضٚفٛ افًِؿ ؿٌؾ ذفؽ ت اّ قـ.

نقَّ  "ادًتّؼؼؼ "لؿؼؼؼ  نصؼؼؼٚر دًؼؼؼِؽ افًِؼؼؼًمء ت ذفؼؼؼؽ: ا ؼؼؼـ اؼؼؼ اقد ؾَؼؼؼ  ذـؼؼؼر ا ؼؼؼـ اؼؼؼ اق ت ـتٚ ؼؼؼف 

ظؼؼ  اّ ؼؼقفٜٔ افتؼؼل ً ًؼؼتٌْط مْٓؼؼٚ احلُؼؼ ًؿ مؼؼـ اّدفؼؼٜد ؽٚفؼؼٛ افٍَٓؼؼٚء ُ  ؼؼقردلق ت ـتؼؼٛ افٍَؼؼف افَقا

ؾتجؼؼ هؿ  ؼؼقردلق ادًؼؼٖ ٜ ل ؼؼقردلق افؼؼَّْص افؼؼؼظلد لُ  ؼؼقردلق ـٔؼؼػ اشؼؼًتٌْط احلُؼؼؿ مؼؼـ هؼؼذا 

ؼؼؿ  َِّ ظؼؼ  ظْؼؼ مٚ تً افؼؼْصد ؿؼؼٚـ ا ؼؼـ اؼؼ اق:  اـتٍؼؼٚءه  ؼؼًم اشؼؼتَر ت ٍٕؼؼس ضٚفؼؼٛ افًِؼؼؿ مؼؼـ مًرؾتؼؼف افَقا

 ؼؾ ف اد فِؼٜ ؾَؼطد ن قـ افٍَف(د لفذا ؾ٘ق ضٚفٛ افًِؼؿ وذا نراد افؼ فٔؾ ؾٕ٘ؼف ُ  ُتٍؼل  ُتؼٛ افٍَؼ

 :ُ   نق  رجع مًٓٚ وػ ٕقظغ مـ افُتٛ

 ـٍٜٔٔ اشتٌْٚط اّحُٚفد لذـؼرَت افَقاظؼ  اّ ؼقفٜٔ  :نلهلًم َّْٝٔ ـتٛ ن قـ افٍَف افتل  

 افتل ً ًتٌْط  قاشىتٓٚ احلُؿ.

 افرجؼؼؼؼقع فؼؼؼؼؼلح اّحٚد ؼؼؼؼٞد لفؼؼؼؼذا ؾؼؼؼؼ٘قَّ ذلح اّحٚد ؼؼؼؼٞ هؼؼؼؼل ت ؽٚ ؼؼؼؼٜ  :لاّمؼؼؼؼر افثؼؼؼؼٚي

ؼؼٚ فِؼؼ فٔؾ ؾَؼؼطد  ؼؼؾ اّمهٔؼؼٜ فىٚ ؼؼٜد نن:  ؼؼ فِٔٓٚد ُ حٍيه ََّ فؼؼٛ افًِؼؼؿ وذا نراد نق  ًؼؼرؽ اّحُؼؼٚف ًدَ

ٌٜ ـٍٜٔٔ اشتٌْٚط هذا احلُؿ مـ ذاؿ اف فٔؾ.   ًّرؾ

ٛ افًِؿ  ُ  ًتٌْل ظـ هذك اّنقاع  -نظْل  ف: ضٚفٛ ظِؿ افٍَف  ٚخلهقص  -لفذا ؾ٘ق ضٚف

 افثالثٜ مـ افُتٛ: 

 افُتٛ ادجردة. -1

ِٜ.افُتٛ ا -2  د فَّ

 ذلحٚت اّحٚد ٞ. -3

.ٚ َه َِّ ًي  ؾٚفُتٛ ادجردة  ٌت ئ  ٚ ل تًِؿ افٍَف ًم



 
9 
 

ٚد نن:   فِٔف. َه َي  لافُتٛ اد فِٜ افتل دفِٝ فٍِرلع افٍَٜٓٔ  تًِؿ  ٚ افٍَف ًدي

 ثؿ وذا رجع فؼلحٚت اّحٚد ٞ ظرؽ افر ط  غ احلُؿ ل غ اف فٔؾ.

ز لـؼؼؿ مؼؼـ دفٔؼؼؾى اشؼؼًت ـ  ؼؼف ظؼؼذ مًؼؼٖ تغ ؿؼؼ ؼؼٚ  ؼؼٚجلقا ٕه   تُؼؼقق هٚتؼؼٚق ادًؼؼٖ تٚق متْٚؿوؼؼتغ نحٔٚ

 لاحلرمٜد لر ًم  ّر مًْٚ  ًض تِؽ افتىٌَٔٚت.

ؼؼٚ فٌِّتؼؼؼ ئغ  -ا ؼؼـ ؿ امؼؼٜ نظْؼؼل  -تًؼؼؼٚػ  ♫لفؼؼذا ؾؼؼ٘قَّ ادقؾؼؼؼ ن ؼؼٚ دّؼؼ   نراد نق جيًؼؼؾ ـتٚ ه

شؼّف: ظّؼ ة جيّع ؾٔف  غ نمر ـ:  غ افتًِٔؼ ل غ افتحَٔؼد ؾٖ َّػ ـتٚ ؼف افًّؼ ة افؼذن ـؼٚق ظؼذ ا

ؼؼؼف مًؼؼؼٚئؾ  َّٕ ك حتؼؼؼك ادْتٓؼؼؼلد لفؼؼؼذا ؾ٘ فِىٚفؼؼؼٛ افًِؼؼؼؿ ادٌتؼؼؼ ئد لفِّْتٓؼؼؼل ـؼؼؼذفؽد ؾٕ٘ؼؼؼف ؿهؼؼؼ  نق  َؼؼؼرن

اد مثؾ مؼٚ ت  خؼر افق ؼٚ ٚ لؽرهؼٚ تهؼًٛ ظؼذ ادتقشؼىغ مؼـ ضٌِؼٜ افًِؼؿ وُ نق  ُؼقق  دؿَٜٔ ج ه

.ٚ َه  ًم ؿ

 مجع  غ نمر ـ:  -ـتٚب افًّ ة  -ؾٍل هذا افُتٚب 

 .ٜٔ افًِٜٓ لادتَ مٜ غ افٍرلع افٍَٓ -

 .لمجع ـذفؽ ؾٔف اّدفٜ افؼظٜٔ افتل ظذ نؽٌِٓٚ افًّ ة ت ـؾ  ٚب -

 -لهؼؼق ا ؼـ ؿ امؼؼٜ-لفؼذا ؾْٕ٘ؼٚ ظْؼؼ مٚ َٕؼرن ـؼؼالف ادهؼْػ نل اّحٚد ؼؼٞ افتؼل نلردهؼؼٚ ادهؼْػ 

 ؾْٕ٘ٚ ْٕزهلٚ ظذ ـالف افٍَٓٚء افذ ـ ن َّػ ظذ ضر َتٓؿ لاشت ـ هلؿ.

وػ و ؼؼؼٚء هؼؼؼذا ادؼؼؼتـ ت نر ًؼؼؼٜ درلس  ّنؼؼؼٔئٜ اب ظؼؼؼز لجؼؼؼؾد  - وق صؼؼؼٚء اب -ل ؼؼؼذا شّْقؼؼؼ 

ا ثؿ درشٚق  ً  ذفؽ.  افٔقف لؽ ه

نتك مًؼج   -لهق ليل اب اف هِقن-فُـ نر   نق تًرؽ صٔئهٚ مًٓمه لهق نقَّ نح  ظًِمء اهلْ  

ؼفد ثؼؼؿ ذـؼر  ؼؼٍٜ افؼذ ـ  ؼؼؼحقق حؼ  ٞ افٌْؼؼل  طافٌْؼل  د  طت مًؼج  افٌْؼؼل  ط ًؼؼ  حجد

ؼًم  ؼقرد مؼـ لذـر ن َّ  َّٕ ؿ ثالثؼٜ ضؼرؾد ؿؼٚـ:  لنمؼثِٓؿ ضر َؼٜ: افؼذن ُ  تقشؼع ت ذح احلؼ  ٞد لو
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ـؼؼؾ حؼؼ  ٞ نهؼؼؿ مًؼؼٚئِف لنهؼؼؿ مؼؼٚ ً ًؼؼتٌْط مْؼؼفد لُ  ؼؼقرًد ـؼؼؾ مؼؼٚ  تًِؼؼؼ  ؼؼ ُئؾ اّفٍؼؼٚظ ل الؽؼؼؼٜ 

 افُِؿ لتراجؿ افرلاة لٕحق ذفؽ مـ افتٍهٔالت لاخلالؽ لؽرهٚ(.

د نهؼؼؿد ادًؼؼٚئؾ افٍَٓٔؼؼٜ  - وق صؼؼٚء اب ظؼؼز لجؼؼؾ -لفؼؼذا ؾْٕ٘ؼؼٚ  شؼؼّْر ظؼؼذ هؼؼذك اّحٚد ؼؼٞ  ؼؼ٘ را

افتؼؼل ًتًؼؼتٌْط مؼؼـ ـؼؼؾ حُؼؼؿ مؼؼـ هؼؼذك اّحُؼؼٚف ظؼؼذ شؼؼٌٔؾ ا جيؼؼٚز مؼؼع اُظؼؼتًمد ظؼؼذ مؼؼٚ منؼؼك ظِٔؼؼف 

تًؼؼؼٚػ ت ـتٌؼؼؼف افٌٚؿٔؼؼؼٜد لمنؼؼؼك ظِٔؼؼؼف مؼؼؼـ شؼؼؼِؽ ضر َؼؼؼف لمًؼؼؼُِف  ؼؼؼـ اختكؼؼؼ ـتٌؼؼؼف  ♫ادقؾؼؼؼؼ 

 .لذحٓٚ ثؿ ًحقد ظذ تِؽ ادختكات  ً  ذفؽ

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 

إذا َبًََؼ املا٤ ُقًَّتني مل » َقـ:  ط قاٍ: مسعت زضٍٛ اهلل  ¶عٔ عبد اهلل بٔ عُس  *  -1

 .ٚاستر ب٘ أمحد دزٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚابٔ َاد٘ د«ٜٓذِّط٘ غ٤ٞ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ٞى نلردك ا دهؼؼؼْػ ت ـتؼؼؼٚب افىٓؼؼؼٚرة هؼؼؼق حؼؼؼ  ٞ ا ؼؼؼـ ظّؼؼؼر ننؼؼؼف ؿؼؼؼٚـ: شؼؼؼًّٝ هؼؼؼذا نلـ حؼؼؼ  

ًف رء» َقـ:  طرشقـ اب  َِّتغ مل  ْجد  .شوذا  ِغ املٚء ًؿ

د  ٚملؼؼٚء هْؼؼٚ: املؼؼٚء ادىِؼؼؼد نن: افؼؼذن اشًتهؼؼحٛ حُّؼؼف اّ ؼؼع وذا  ِؼؼغ املؼؼٚءلؿقفؼؼف:   ( ادؼؼرا

 لهق افىٓٚرة: ّق اّ ؾ ت ادٔٚك: افىٓٚرة.

َِّتغلؿقفف:   ًَ ( هذا ٕقعو مـ ادَٚد ر افتل جٚء ت  ًض اِثٚر تَ  رهٚد ؾَ  جٚء مؼـ ضر ؼؼ اف

ر( هل اّحًٚء. جي رد ل هي جي الـ هي
ٌَ ر    ا ـ جر ٟ ن ٚ ًتَ َّ

ؼٚ  -لمْٓؿ افنؼٔ  مرظؼل  -لؿ  ؿَّ رهٚ ادتٖخرلق  ُه ت ذراع لر ؼع ظروه  ٖ ؼٚ ذراعو لر ؼع ضؼق

ٚد لهذا افتَ  ر نشٓؾ مـ  َه ٌُؾ ـًم ت ذراع لر عى ظّ افتَ  ر  ّٚرضٚـ: ّق افتَ  ر  ّٚرضٚـ من

ر ادُٚ ٔؼؼؼؾ لمْٓؼؼؼٚ  ؿؼؼؼٚـ ا ؼؼؼـ افَهؼؼؼٚر ت اظساوؼؼؼف ظؼؼؼذ ا ؼؼؼـ نيب ز ؼؼؼ  افَؼؼؼرلايد ؾؼؼؼ٘ق مؼؼؼـ نلـ مؼؼؼـ ؿؼؼؼ َّ

رهٚ  ّٚرضٚـ  ٌَالـ.. ٌمـ نلـ مـ ؿ َّ ًٔٚق لاف لفؼٔس هؼق اّلـد لوٕؼًم مؼـ نلائؼؾ مؼـ ؿؼ رهٚ  -افهد

َؼؼرلاي  ؼؼٚحٛ افْؼؼقادر لافز ؼؼٚدات لؽرهؼؼٚ ل ؼؼٚحٛ افرشؼؼٚفٜد ن ؼؼق دّؼؼ   ؼؼـ نيب ز ؼؼ  اف - ؼؼذفؽ 

 مىٌؼؼؼقع لؿؼؼؼٚـ: ـٔؼؼؼػ  َؼؼؼ ر ادُٚ ٔؼؼؼؾ  ؼؼؼّٚلزاقد وذ اّرضؼؼؼٚـ 
ى
ؾؼؼؼٚظسض ظِٔؼؼؼف ا ؼؼؼـ افَهؼؼؼٚر ت جؼؼؼزء

 نلزاقد لنجٔٛ ظـ ذفؽ  ٘جٚ ٚت مًٌقضٜ ت ـتٛ افٍَف.

 كتاب الطَّهارَة
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ر ادُٚ ٔؾ  ّٚحجٚفد ؾٚفتَ  ر افذن ذـرك  ًض ادتٖخر ـ   ٖنؼف ذراعو لر ؼع لاّنًٛ نق ًتَ َّ

ٚ هق اّنًٛد لافذراع مـ شتٜ لنر ًغ وػ ثًمٕٜٔ لنر ًغ شْتّٔسد لظذ  َه ٚ ت ظّ ُه ت ظروه ضق

 هذا تًرؽ حْٔئذى احلجؿ ادراد.

نتؼك  ؼٚفتْجٔس ل نؼّؾ  ط( مل  ْجًف نن: مل  ًٌِف افىٓقر ٜد لافٌْل مل  ْجًف رءؿٚـ:  

 ـؾ شِٛ ضٓقر ٜ.

افًؼؼؼٔٚؾ  ؼؼؼ ـ ظؼؼؼذ افًّؼؼؼقف وُ ننَّؼؼؼف  هؼؼؼقصو  ّٚحٚد ؼؼؼٞ افتؼؼؼل  ( هؼؼؼذا لوق ـؼؼؼٚقرءو لؿقفؼؼؼف:  

 شتٖيتد لهق ننف وذا ؽِٛ ظذ ضًّف نل فقٕف نل رحيف ؾٕ٘ف حْٔئذى حًيُؿ  ْجٚشتف.

كد  هذا احلؼ  ٞ مؼـ اّحٚد ؼٞ اّ ؼقـ ت افٍَؼفد لؿؼ  نضؼٚـ افًِؼًمء ت ذحؼف لت ؿٌقفؼف لردد

ا ت تتٌع ضرؾ  ا.لؿ  ن َّػ افؤٚء ادَ د جزءه  هذا احل  ٞد ثؿ ن َّػ  ً ك افًالئل جزءه

ْف مجعو مـ اّئّٜ مْٓؿ ا ـ ظٌ  افؼزد لنضؼٚـ افًالئؼل  ًَّ د ح ـو لظذ افًّقف ؾٓذا احل  ٞ حً

ؾي  ف. ٌّ  لافؤٚء ؾّٔـ ؿقم هذا احل  ٞ لظي

لؿؼؼ  احؼؼتٟ ا مؼؼٚف ناؼؼ   ؼؼف ـؼؼًم جؼؼٚء ت رلا ؼؼٜ نيب دالد افًجًؼؼتٚي ظْؼؼفد لظْؼؼ ٕٚ مًؼؼٖ ٜ تتًِؼؼؼ 

ٚ مـ نهؾ افًِؿ  ٚحتجٚ  ♫لهق احلٚؾظ ن ق ظّؼر ا ؼـ ظٌؼ  افؼز  -ج ا مٚف نا : لهق نقَّ  ًوه

ذـر ؿٚظ ة لهل:  نقَّ ـؾ مٚ احتٟ  ف ناؼ  ؾٕ٘ؼف  ؼحٔحو ظْؼ ك(. لفؼٔس ذفؼؽ ـؼذفؽد ؾؼ٘قَّ  -تًٚػ 

ٞو لحيؼؼتٟ  ؼؼف  ًؼؼض ؾَٓؼؼٚء احلؼؼ  ٞ ـٖاؼؼ  لؽؼؼركد مؼؼع ننؼؼف ُ  رؿؼؼك  طافٌْؼؼل  ؿؼؼ   ؼؼرلم ظْؼؼف حؼؼ  

ٚ ظو ك مـ صقاه  نل مؼـ نؿؼقاـ  ؼحٚ ٜ نل مؼـ ندفؼٜ نخؼرم ّق ً ًّك  ٚد لوًٕم حًيتٟ  ف ملي  حٔحه

 تَقن اُشت ُـ  ف.

ٞى  ٚفهؼؼؼحٜ ؾؼؼؼ٘ ؿ ُ  لفؼؼؼذا ؾؼؼؼ٘ق افًِؼؼؼًمء اّلائؼؼؼؾ ت ؽٚفؼؼؼٛ اشؼؼؼتًًمُهتؿ وذا حُّؼؼؼقا ظؼؼؼذ حؼؼؼ  

مؼؼٗثرة  حيُّؼؼقق ظِٔؼؼف  نؼؼقاه كد لوٕؼؼًم حيُّؼؼقق ظِٔؼؼف  ؼؼٚفْير وػ ضر َؼؼف لادتٚ ًؼؼٚت ؾٔؼؼفد لافنؼؼقاه 

ت اُحتجؼؼؼٚج  ؼؼؼف ُ ت احلُؼؼؼؿ  هؼؼؼحتفد لهؼؼؼذك مًؼؼؼٖ ٜ مّٓؼؼؼٜ ًٕؼؼؼتىٔع نق ًٕؼؼؼرؽ ؾٔٓؼؼؼٚ ت ؿوؼؼؼٜٔ مؼؼؼٚ 
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افٍؼؼرؾ  ؼؼغ اُحتجؼؼٚج ل ؼؼغ افتهؼؼحٔحد لؿؼؼ  نضؼؼٚـ ؾَٓؼؼٚء مؼؼذهٛ ا مؼؼٚف ناؼؼ  ت تَر ؼؼر مؼؼٚ ذـؼؼرت 

 فُؿ ؿٌؾ ؿِٔؾ ت ؿؤٜ احتجٚج نا   ٚحل  ٞ مٚ مًْٚك لننف ُ  ِزف مْف افتهحٔح.

  مـ نهؿ ادًٚئؾ ؾٔف: هذا احل ٞ  

ننف مؼـ نؿؼقم اّدفؼٜ ظؼذ تًَؼٔؿ ادٔؼٚك وػ ثالثؼٜد لؿٌؼؾ نق ٕؼذـر اّؿًؼٚف افثالثؼٜ ُ ؼ  نق ٕؼذـر 

ؼؼٜ لافُثؼؼرةد ؾؼؼ٘ق هؼؼذا احلؼؼ  ٞ دـ ظؼؼذ نقَّ ادٔؼؼٚك تًَْؼؼؿ وػ ؿًؼؼّغ  ٚظتٌؼؼٚر  َِّ ٌَ نؿًؼؼٚف ادٔؼؼٚك  ٚظتٌؼؼٚر اف

 افَِٜ لافُثرة: تًَْؿ وػ ؿِٔؾى لوػ ـثر.

رات لظْؼؼ  ا ظؼؼـ مَؼؼ ارى  -ٕٚ ؿٚظؼؼ ة ت ادَؼؼ َّ رات افؼؼذن تًؼؼتىٔع  ؼؼف نق أؼؼز مَؼؼ اره لنظْؼؼل  ٚدَؼؼ َّ

رى ت افؼ ًٜ ُ ً هٚر وفٔف وُ  ٖح  نمقرى ثالثٜ:  - خر   نق ـؾ مَ َّ

 ومٚ  ْصٍّ ذظل. -

 ؾ٘ق مل  قج  ؾٌ ُفٜ فٌق ٜ. -

َرؽ. - ًً  ؾ٘ق مل  قج  ؾٌٚفرجقع وػ اف

 ؾٔف نق ادٔٚك تًَْؿ وػ ؿًّغ:  -لهق ح  ٞ ا ـ ظّر  - لهذا اف فٔؾ افذن مًْٚ

 ؿِِٜٔ. -

 لـثرة. -

َِّتٚقد ؾًم َٕص ظـ هؼذا ادًٔؼٚر ؾٕ٘ؼف ؿِٔؼؾد لمؼٚ زاد ظؼـ هؼذا ادًٔؼٚر ؾٕ٘ؼف  ًَ لجًؾ ادًٔٚر ؾٔٓٚ اف

َّٕف ؿِٔؾ. َّٕف ـثرد لمٚ َٕص ظْٓٚ ؾ٘ َِّتغ ؾ٘ ًَ   ُقق ـثرهاد ؾُؾ مٚ زاد ظـ اف

تؼؼغ مل حيّؼؼؾ اخلٌؼؼٞ»ؿؼؼٚـ:  ط: نق افٌْؼؼل ـ  ؼؼذا احلؼؼ  ٞلجؼؼف اُشؼؼت ُ ■ َِّ  شوذا  ِؼؼغ املؼؼٚء ًؿ

تؼؼغ ؾٕ٘ؼف حيّؼؼؾ اخلٌؼٞ ل تؼؼْجس وذا لؿًؼٝ ؾٔؼؼف افَّْجٚشؼؼٜد  َِّ ًَ ؾٍّٓؼقف افًؼؼ د ؾٔؼف: نقَّ مؼؼٚ َٕؼص ظؼؼـ اف

لمٍؼٚهٔؿ افًؼ د مؼـ  َؼقـ: وٕؼف مٍٓؼقف ظؼ دد  -ـٚفنؼٔ  تَؼل افؼ  ـ-لهذا ادٍٓؼقف مؼـ مل  ًّؼؾ  ؼف 

د ٔؿنوؼؼًػ ادٍؼؼٚه د فُؼؼـ ؽؼؼرك  َؼؼقـ: وق هؼؼذا ادٍٓؼؼقف فؼؼٔس مٍٓؼؼقف ظؼؼ دد لوٕؼؼًم هؼؼق مٍٓؼؼقف ل ؼؼػى
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ْؼؼؼؼٚ ظؼؼؼؼذ  -ت هؼؼؼؼذا احلؼؼؼؼ  ٞ- طّق احلؼؼؼؼ  ٞ دـ ظؼؼؼؼذ افتٍر ؼؼؼؼؼ  ؼؼؼؼغ افَِٔؼؼؼؼؾ لافُثؼؼؼؼرد ؾؼؼؼؼٚفٌْل  دفَّ

ؼٚ-ل ػ ادٔٚك نق مْٓؼٚ ؿِٔؼؾ لـثؼرد لدفْؼٚ  ر افؼذن ٌٕٓؼٝ  -نيوه ظؼذ افًؼ دد لافًؼ د هؼذا هؼق ادَؼ َّ

 وفٔف ؿٌؾ ؿِٔؾ.

لظذ افًّقف ؾ٘قَّ نـثر نهؾ افًِؼؿ ظِّؼقا  ٍّٓؼقف هؼذا احلؼ  ٞ لهؼق افتٍر ؼؼ  ؼغ املؼٚء افَِٔؼؾ 

 لاملٚء افُثر.

َـّ  ّْىقؿؼؼف ظؼؼذ افُثؼؼرد لدـ  ٍّٓقمؼؼف ظؼؼذ  وذق ظرؾْؼؼٚ ادًؼؼٖ ٜ اّلػ لهؼؼق نق هؼؼذا احلؼؼ  ٞ د

 افَِٔؾ.

لظرؾْؼٚ نق  لمؼٚ هؼق مَؼ ارك ادًٖ ٜ افثٕٜٚٔ مًْٚ لهق: مٚ مًٔٚر افتٍر ؼ  غ افَِٔؼؾ لافُثؼر  

تؼؼٚقد فُؼؼـ نر ؼؼ  نق تًؼؼرؽ مًؼؼٖ ٜ لهؼؼق: نق احلؼؼ َّ  َِّ ًَ هؼؼذا افؼؼ فٔؾ.. احلؼؼ  ٞ دـ ظِٔؼؼف ـؼؼذفؽ لهؼؼق اف

رات  ؼؼؼًم هؼؼؼق ظؼؼؼذ شؼؼؼٌٔؾ افتَر ؼؼؼٛ لفؼؼؼٔس ظؼؼؼذ شؼؼؼٌٔؾ افتح  ؼؼؼ د لذفؼؼؼؽ نق ادَؼؼؼ َّ َّٕ َِّتغ و ًَ لافتَؼؼؼ  ر  ؼؼؼٚف

د ل ًوٓٚ ظذ شٌٔؾ افتح   .  افؼظٜٔ  ًوٓٚ تَر ٌلو

ا ؾًؼؼذ شؼؼ ٌٔؾ ادثؼؼٚـ ت افزـؼؼٚة: افؼؼذهٛ لافٍوؼؼٜ ظؼؼذ شؼؼٌٔؾ افتح  ؼؼ د ؾّؼؼـ مِؼؼؽ ظؼؼؼ ـ د ْؼؼٚره

ٚ ظذ شٌٔؾ افتَر ٛ  لهق اّؿرب دفٔاله  -لجٌٝ ظِٔف افزـٚةد فُـ زـٚة احلٌقب لافثًمر ؿٔؾ: و َّ

لؿٔؾ: و ٚ ظؼذ شؼٌٔؾ افتح  ؼ د لاّؿؼرب ن ؼٚ ظؼذ شؼٌٔؾ افتَر ؼٛد ؾِؼق َٕهؼٝ ؿِؼٔاله نل زادت  -

  ؾ٘ ٚ تٖخذ حُؿ اّ ؾ.ؿِٔاله 

ٛ ُ ظذ شٌٔؾ افتح    َِّتغ وًٕم هق ظذ شٌٔؾ افتَر  ًَ د ل ٌْْل ظذ ذفؽ ننف فق ؿٚـ افتَ  ر  ٚف

ؾ  ؼؼؼغ ؿِٔؼؼؼؼؾى لـثؼؼؼر ت اّحُؼؼؼٚف  ًؼؼؼٌٛ َٕىؼؼؼؼٜ نل َٕىتؼؼؼغ  َٕؼؼؼقـ: فؼؼؼٔس ـؼؼؼؼذفؽد  امؼؼؼرك: ـٔؼؼؼػ ًتٍؼؼؼرد

: وق َّادؼرء وذا  َِّتغ ظؼذ شؼٌٔؾ لنلٌوًح ذفؼؽ  ّثؼٚـ: ذـؼر  ًؼض افٍَٓؼٚء ؿؼٚفقا ًَ ؿؼٚـ: وق افتح  ؼ   ؼٚف

ٛو  ؼؼؼؼف  هؼؼؼؼ ؾ ؾٔؼؼؼؼف ادًٚ ؼؼؼؼٚة افتٚفٔؼؼؼؼٜد َٕؼؼؼؼقـ: مؼؼؼؼٚءو ذب مْؼؼؼؼف ـِؼؼؼؼ َّٕ افتح  ؼؼؼؼ  ُ ظؼؼؼؼذ شؼؼؼؼٌٔؾ افتَر ؼؼؼؼٛ ؾ٘

تؼؼغد ملؼؼٚ ذب مْؼؼف  َِّ اد َٕؼؼقـ: هؼؼذا املؼؼٚء ـؼؼٚق ًؿ ٛو فَِْؼؼٚ وٕؼؼف ؿؼؼ   َؼؼلي ضٓؼؼقره سد لفؼؼق  ؼؼٚـ ؾٔؼؼف ـِؼؼ ؾتؼؼْجَّ
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 َّٕ َِّتغ لؿ  لفغ ؾٔف ؾ٘ َِّتؼغ افُِٛ َٕص ظـ ًؿ ًَ ٌيٞد لملؼٚ  ؼٚـ ؾٔؼف لمل  تٌؼر هؼق زاد ظؼـ اف ف حيّؾ اخلي

ٌيٞ.  ؾال حيّؾ اخلي

تؼؼغ ظؼؼذ شؼؼٌٔؾ افتح  ؼؼ د لفؼؼٔس هؼؼذا ؿقفْؼؼٚد  َِّ ًَ َٕؼقـ: هؼؼذا وٕؼؼًم جيؼؼرن ظؼؼذ ؿؼؼقـ مؼؼـ  َؼؼقـ: وق اف

ء: ومؼٚ  ؼٚفتْجٔسد نل  ٚفىٓؼٚرة: ّقَّ مؼٚ  لوًٕم َٕقـ وٕف ظذ شٌٔؾ افتَر ٛد ؾٚحلُؿ ت احلٚفتغ شؼقا

ؿؼؼٚرب افقؼؼء نخؼؼذ حُّؼؼفد لـؼؼؾ مؼؼٚ ؿِْؼؼٚ وٕؼؼف ظؼؼذ شؼؼٌٔؾ افتَر ؼؼٛ ؾٕ٘ؼؼف  ٖخؼؼذ حُؼؼؿ ؿٚظؼؼ ة ادَٚر ؼؼٜد 

ٚ ن ؼٚ ظؼذ  لفذا ؾ٘ق ؾَٓٚءٕٚ  َقفقق: وق افتح     ًّٚؾٜ افًٍر  ٖ ٚ نر ًٜ ً ًرد نل شتٜ ظؼؼ ؾرشؼخه

 شٌٔؾ افتَر ٛ ُ ظذ شٌٔؾ افتح   .

ا ؿؼؼؼٚـ: هؼؼؼؾ وذا خىؼؼؼقت خىؼؼؼقة  ًؼؼؼ هٚ ن د لوق َٕهؼؼؼٝ خىؼؼؼقة نـؼؼؼقق ؾِؼؼؼق نق امؼؼؼرءه ا ـؼؼؼقق مًؼؼؼٚؾره

ر  ءد ّنؼؼؽ طْْؼؼٝ ن ؼؼٚ ظؼذ شؼؼٌٔؾ افتح  ؼؼ د لافهؼؼقاب نق ادَؼؼ َّ مَؼًٔمه  َٕؼؼقـ: ُد احلُؼؼؿ ؾؼؼًٔٓم شؼقا

 هْٚ وًٕم هق ظذ شٌٔؾ افتَر ٛ.

 افثٕٜٚٔ.وذق: ظرؾْٚ ادًٖ ٜ 

غ لهؼؼؼق: مؼؼؼٚ افؼؼؼذن  ٌْْؼؼؼل ظؼؼؼذ افتٍر ؼؼؼؼ  ؼؼؼ -لنخؼؼؼتؿ  ؼؼؼٚ هؼؼؼذا احلؼؼؼ  ٞ- ادًؼؼؼٖ ٜ اّخؼؼؼرة ظْؼؼؼ ٕٚ

افَِٔؼؼؼؾ لافُثؼؼؼر   ٌْْؼؼؼل ظِٔؼؼؼف ادًؼؼؼٖ ٜ ذـرهتؼؼؼٚ ت نلـ احلؼؼؼ  ٞ لهؼؼؼق نق ادٔؼؼؼٚك تًَْؼؼؼؿ وػ ثالثؼؼؼٜ: وػ 

د لضٓقر. د لٕجسى  ضٚهرى

.ؾٖمٚ افىٓقر ََِتف لمل  تٌر ومٚ حََٜٔ نل حًُمه  : ؾٓق افٌٚؿل ظذ ن ؾ ٌخ

ٚتد : ؾٓؼؼؼؼؼق افؼؼؼؼؼذن تٌؼؼؼؼؼر نحؼؼؼؼؼ  نل ؼؼؼؼؼٚؾف افثالثؼؼؼؼؼٜ  ؼؼؼؼؼٖمرى ؿؼؼؼؼؼ  لؿؼؼؼؼؼع ؾٔؼؼؼؼؼف مؼؼؼؼؼـ افْجٚشؼؼؼؼؼلنمؼؼؼؼؼٚ افؼؼؼؼؼْجس

 افِققد لافىًؿد لافرائحٜ. –ـًم شتٖيت  -لاّل ٚؽ افثالثٜ 

لنمؼؼؼٚ افىؼؼؼٚهر ؾٕ٘ؼؼؼف مل  تٌؼؼؼر ت نؽِؼؼؼٛ  ؼؼؼقركد فُْؼؼؼف ًشؼؼؼٌِٛ افتىٓؼؼؼرد ؾٓؼؼؼق ضؼؼؼٚهرو ت ًٍٕؼؼؼف جيؼؼؼقز 

 ذ ف لضٌ  ؾٔف افىًٚف لُ جيقز رؾع احل ث مْف.
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 ًَ تؼؼغ وذا لؿؼؼع ؾٔؼؼف لافؼؼ فٔؾ ظِٔؼؼف هؼؼذا احلؼؼ  ٞد ؾؼؼ٘قَّ هؼؼذا احلؼؼ  ٞ مٍٓقمؼؼف: نق مؼؼٚ ـؼؼٚق دلق اف َِّ

ؿؼؼع  د  ؼؼٚختالؽ افقا ا ؼؼٚد لومؼؼٚ نق جيًِؼؼف ضؼؼٚهره ًه رءو مل  ٌؼؼرك ؾٕ٘ؼؼف  ًؼؼٌِف افىٓقر ؼؼٜد ؾ٘مؼؼٚ نق جيًِؼؼف ٕج

 ؾٔف.

             
 

 اهلل: رحمه المصنفقال 
ٌُّقا ظذ  قـ اّظرايب ذٕق هٚ مـ مٚء» قاٍ: ط إٔ ايٓيب    عٔ أبٞ ٖسٜس٠ -2 ، زٚاٙ شً 

 زٟ.اإلَاّ أمحد ٚايبدا
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
مـ اّحٚد ٞ اّ ؼقـ ت تىٓؼر افْجٚشؼٚتد لؿٌؼؾ    هذا احل  ٞ ح  ٞ نيب هر رة 

ؼؼؼؼرد ؾؼؼؼؼ٘ق افًِؼؼؼؼًمء رآؼؼؼؼؿ اب تًؼؼؼؼٚػ  َّٓ نق ن ؼؼؼؼ ن  ؼؼؼؼذا احلؼؼؼؼ  ٞ فُؼؼؼؼل ًٕؼؼؼؼرؽ ننؼؼؼؼقاع افْجٚشؼؼؼؼٚت افتؼؼؼؼل ًتى

ؼٚ ت ـؼؾ دؼؾى تتِؼػ  َقفقق: وقَّ افْجٚشؼٚت تتِؼػ ت  ؼٍٜ تىٓرهؼٚ  ٚظت ٌؼٚر اخؼتالؽ دِٓؼٚد ؾ٘ َّ

رد لنذـر  ًض هذك افْجٚشٚت.  ظـ ادحؾ اِخي

ؼؼؼؼؼر نلهلؼؼؼؼؼٚ َّٓ : افْجٚشؼؼؼؼؼٜ وذا لؿًؼؼؼؼؼٝ ت املؼؼؼؼؼٚء ؾؼؼؼؼؼ٘ق هلؼؼؼؼؼٚ لشؼؼؼؼؼٚئؾ ت افتىٓؼؼؼؼؼر خٚ ؼؼؼؼؼٜ  ؼؼؼؼؼٚد ؾٚملؼؼؼؼؼٚء ً ى

ر افٌئر وذا ٕجًٝ  ٚفْزح مْٓٚ. َّٓ   ٚدُٚثرةد لً ى

ؼٚ ؽؼر املؼٚء هؼؾ ً ِحؼؼ  ٚملؼٚء ؾٔىٓؼر  ٚدُؼٚثرة : املٚئًٚت ؽر املٚءد ـؾ مٚ ـاّمر افثٚي ًه ٚق مٚئ

نف ُ  ادنؼؼؼٓقر ظْؼؼؼؼ  ادتؼؼؼؼٖخر ـ نق املٚئًؼؼؼٚت ُ ًتِحؼؼؼؼؼ  ٚملؼؼؼؼٚء ت افتىٓؼؼؼرد لوٕؼؼؼؼًم افتىٓؼؼؼؼر رخهؼؼؼؼٜد 

 لشٖذـر فُؿ  ً  ؿِٔؾ اف فٔؾ ظذ نق افتىٓر  ٌر املٚء رخهٜ.

ق ؾٔؼف خٚ ؼٜٔ افتىٓؼرد لؽرهؼٚ لافتىٓر  ٚفْزح خٚصو  ٚفٌئرد ل ٚدُؼٚثرة رخهؼٜ ت املؼٚء: ّ

ؼؼٚ لؿًؼؼٝ ؾٔؼؼف ٕجٚشؼؼٜ ؾال ؼؼ  مؼؼـ شؼؼٌُف  ٚ نل ز ته مؼؼـ املٚئًؼؼٚت ؾؼؼال تىٓؼؼر  ٚدُؼؼٚثرةد ؾِؼؼق نق ظْؼؼ ؿ صؼؼٚ ه
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ؼؼؼٚد لُ تَؼؼؼؼؾ وي شؼؼؼٖضٓرك  ٚدُؼؼؼٚثرةد ؾًؼؼؼؼذ ادنؼؼؼٓقر ُ  ىٓؼؼؼؼر  ؼؼؼٚ لُ ضًٚمه لظؼؼؼ ف إُتٍؼؼؼٚع  ؼؼؼؼف ُ ذ ه

ٔؼؼؼؼؼٜ تؼؼؼؼؼرم نق املٚئًؼؼؼؼؼٚت تٖخؼؼؼؼؼذ حُؼؼؼؼؼؿ املؼؼؼؼؼٚء ت  ٚدُؼؼؼؼؼٚثرةد خؼؼؼؼؼالؽ افرلا ؼؼؼؼؼٜ افثٕٚٔؼؼؼؼؼٜد ؾؼؼؼؼؼ٘ق افرلا ؼؼؼؼؼٜ افثٕٚ

 افتىٓر.

ًٌؼؼؾ لافؼؼ ُّ رد افْؼؼقع افثٚفؼؼٞ مؼؼـ افْجٚشؼؼٚت ًَ : افْجٚشؼؼٜ افتؼؼل تُؼؼقق ظؼؼذ دؼؼؾ خرلجٓؼؼٚ لهؼؼق اف

ؼؼٚ فٍُٔٔؼؼٜ وزافتٓؼؼٚ لتىٓرهؼؼٚد لً ًؼؼّك هؼؼذا افٌؼؼٚب  ٌؼؼٚب اُشؼؼتْجٚء: ّ ؼؼٚ  لهؼؼذك افًِؼؼًمء  ًَؼؼ لق  ٚ ه

ٚ-ًتزاـ  ٚملٚء لهق اّ ؾد لًتزاـ   ٖمرى  خؼر لهؼق اُشؼتجًمرد لهؼق وزافؼٜ حُؼؿ اخلؼٚرج مؼـ  -نيوه

 افًٌِٔغ  ٚفََّْجق لهق احلجٚرة لمٚ نخذ حُّٓٚ.

: افْجٚشٚت افتل تَع ظذ شٚئر افٌ ق نل ظذ ؽرك مـ اّصٔٚء مٚ افْقع افرا ع مـ افْجٚشٚت

د نل لؿًؼؼؼٝ  ظؼؼؼذ ظؼؼؼ ا اّرضد ؾؼؼؼ٘ذا لؿًؼؼؼٝ افْجٚشؼؼؼٜ ظؼؼؼذ  ؼؼؼ ٕؽ ؽؼؼؼر  ؼؼؼرج افْجٚشؼؼؼٜ ـٚفٔؼؼؼ  مؼؼؼثاله

ثؼؼقبد نل لؿًؼؼٝ ظؼؼذ وٕؼؼٚء نل لؿًؼؼٝ ظؼؼذ ؽرهؼؼٚ مؼؼـ اّمؼؼقر: ؾؼؼ٘ق هؼؼذك افْجٚشؼؼٜ ظؼؼذ ادنؼؼٓقر ننؼؼٚ 

نؿؼؼقـ فُؼؼؿ: ُ حًيُؼؼؿ  تىٓؼؼر هؼؼذك افْجٚشؼؼٜ وُ  ٚملؼؼٚءد لُ تىٓؼؼر  ٌؼؼرك مؼؼـ اّصؼؼٔٚءد لنمؼؼٚ افرلا ؼؼٜ 

ؼؼًر ظؼؼغ افْجٚشؼؼٜد ؾَٔقفؼؼقق: ـؼؼؾ مؼؼٚ نزاـ ظؼؼغ افْجٚشؼؼ ٌٓ ٜ ؾٕ٘ؼؼف  ُؼؼقق افثٕٚٔؼؼٜ ؾؼؼ٘ ؿ  تقشؼؼًقق ؾؼؼًٔم ً ىي

. ا  مىٓره

لظذ افًّقف ُ  ًع افْٚس ت هذا افزمٚق وُ افَقـ افثؼٚيد لهؼق نق افْجٚشؼٜ وذا لؿًؼٝ ظؼذ 

افثؼؼؼقب لؽؼؼؼرك ؾؼؼؼ٘ق ـؼؼؼؾ مؼؼؼٚ نزاـ ظؼؼؼغ افْجٚشؼؼؼٜ ؾٕ٘ؼؼؼف  ىٓرهؼؼؼٚد ُ  ًؼؼؼًع افْؼؼؼٚس وُ ذفؼؼؼؽد لـثؼؼؼرو مؼؼؼـ 

ؼؼؼٝ  ؼؼؼٚ افٌِؼؼؼقم اِق ًتؼؼؼزاـ افْجٚشؼؼؼٜ ؾٔٓؼؼؼٚ ظؼؼؼـ افثٔؼؼؼٚب  ٌؼؼؼر َّّ  املؼؼؼٚءد مثؼؼؼؾ مؼؼؼٚ  ًؼؼؼّك اّمؼؼؼقر افتؼؼؼل ظ

ٜو فِْجٚشؼٜ  د افًُٔمل ؼٜد ل ًؼّٔف  ًؼض افْؼٚس: افتىٓؼر  ٚفٌخؼٚرد ؾؼ٘ق هؼذا وزافؼ افتىٓر  ؼًٌض ادؼقا

د فًٔٝ  ًمءد لوًٕم مٚئًٚت نخرمد ؾٖؿقـ فؽ: ُ  ًع افْٚس وُ افَؼقـ افثؼٚيد لهؼق اّ ؼح   ّقا

ؾ ننْؼٚ ًٕؼتٌْط ادًؼٚئؾ ظؼذ مؼٚ دفٔاله لُ صؽ ت ذفؽد لفُؼـ نلرد اخلؼالؽ هْؼٚ فَقتؼفد لوُ اّ ؼ

 تًٚػ. ♫منك ظِٔف ادهْػ 
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: افْجٚشؼؼؼٜ وذا ـٕٚؼؼؼٝ ظؼؼؼذ اّرضد لافْجٚشؼؼؼٜ وذا ـٕٚؼؼؼٝ ظؼؼؼذ افْؼؼؼقع اخلؼؼؼٚمس مؼؼؼـ افْجٚشؼؼؼٚت

اّرض ؾ٘ ؼؼؼؼؼٚ تىٓؼؼؼؼؼر  ٚدُؼؼؼؼؼٚثرةد ل ٘زافؼؼؼؼؼٜ ظْٔٓؼؼؼؼؼٚد ل ًؼؼؼؼؼسهٚ  ؼؼؼؼؼٖق ًتؼؼؼؼؼ ؾـد ؾُؼؼؼؼؼؾ هؼؼؼؼؼذك اّمؼؼؼؼؼقر تىٓؼؼؼؼؼر 

 اّرض.

ٌُّقا »افٌْؼل  ؼذ اب ظِٔؼف ل  ؼف لشؼِؿ ؿؼٚـ:  فْٖت  ٚحلؼ  ٞ افؼذن نلردك ادهؼْػ لهؼق نق  شً ؼ

ؼٚ لُ   ؿِٔؼؾد ؾِؼٔس رصه
ى
ٛو ملٚء ُّٛ   ـ ظذ ـثرة ادهٌقبد ؾِٔس هق شُ نن: اشٌُقا املٚءد لافه

ْٚ ظؼذ نق هؼذك افهؼٌٜٔ افتؼل جؼٚء  ؼٚ افٌْؼل  ؼٛد لهؼذا  ؼ فُّ ٚد لوٕؼًم هؼق نظؼذ مؼـ ذفؼؽ لهؼق افهَّ ٕوحه

 :ًٕتٍٔ  مْٓٚ نمر ـ -لهل افهٛ- ط

ٌُّقا »نمؼر  ؼٚ ؾَؼٚـ:  ط: ننْٚ َٕؼقـ: وٕؼف ُ  ز ؼؾ افْجٚشؼٜ وُ املؼٚءد ّق افٌْؼل ّمر اّلـا ً ؼ

ؼٚ مؼـ مؼٚء د ؾؼ ـ ظؼذ نق ا زافؼٜ ُ تُؼقق وُ  ٚملؼٚءد لهؼذا افؼذن اشؼت ـ  ؼف شظذ  قـ اّظرايب ذٕق ه

 ادتٖخرلق.

خرم لادًٚي لنمٚ ظذ افرلا ٜ افثٕٜٚٔ ؾَٔقفقق: ًٕؿ هق اّ ؾد لؿ  دفٝ اّدفٜ اّ

افؼظٜٔ افثٕٜٚٔ ظذ نق ؽرك  َقف مَٚمفد لوُ ؾّٚ ؾ لاّـّؾ ت افىٓٚرة نق  ُقق  ٚملٚءد 

 ؾٔجقز نق  ىٓر  ٌرك: ـٚفتنّٔسد لاُشتحٚفٜ لؽرهٚ.

: ننف ُ  ٍُل ت وزافٜ افْجٚشؼٜ ل ؼقـ املؼٚءد احلُؿ افثٚي افذن  ٗخذ مـ هذا احل  ٞ لهق

ء ظؼؼـ افْجٚشؼؼٜ نل ظؼؼـ ادحؼؼؾ ادتؼؼْجس  ؼؼٚدًْك اّ ؼؼحد ل ؼؼذفؽ ًٕؼؼرؽ  ؼؼؾ ُ ؼؼ  مؼؼـ إٍهؼؼٚـ املؼؼٚ

 درجتغ مـ ل قـ املٚءد لوق صئٝ ؿؾ ثالث درجٚت.

د  اف رجٜ اّلػ لهل اّـز لاّتؼؿ: لهؼق ل ؼقـ املؼٚء لإٍهؼٚففد لهؼذا افؼذن ًٕؼّٔف ؽًؼاله

ؾ  ؼؼٖق  هؼؼؾ ؾؼؼال تىٓؼؼر افْجٚشؼؼٚت وُ  ٚفًٌؼؼؾد لُ  ُؼؼقق لوؼؼقءو لُ ؽًؼؼؾ مؼؼـ جْٚ ؼؼٜ وُ  ٚفًٌؼؼ

املٚء وػ ادحؾ ادراد ؽًِف ثؿ  ٍْهؾ ظْفد ؾال   مـ إٍُهٚـد ؾال ً ًؼّك افًٍؼؾ ؽًؼاله وُ  ًؼ  

 إٍهٚـ.
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لنؿؼؼؼؾ مؼؼؼـ هؼؼؼذك ادرحِؼؼؼٜ مؼؼؼٚ ً ًؼؼؼّك  ٚفْوؼؼؼحد لهؼؼؼق ل ؼؼؼقـ املؼؼؼٚء وػ ادحؼؼؼؾ مؼؼؼـ ؽؼؼؼر إٍهؼؼؼٚـد 

ٚ نل ٕ ـى فؼؼؼف ؾؼؼؼال  ًؼؼؼّك ؽًؼؼؼاله لوٕؼؼؼًم  ًؼؼؼّك ٕوؼؼؼحه حؼؼؼق ذفؼؼؼؽ مؼؼؼـ ؾق ؼؼؼقفف ت ادحؼؼؼؾ مؼؼؼـ ؽؼؼؼر إٍهؼؼؼٚ

ادًؼؼؼٚيد لافْوؼؼؼح ُ  ىٓؼؼؼر صؼؼؼؼٔئهٚ مؼؼؼـ افْجٚشؼؼؼٚت وُ ٕجٚشؼؼؼؼٜ نل ٕجٚشؼؼؼتغد لؿِؼؼؼٝ: وُ ٕجٚشؼؼؼؼٜ نل 

 ٕجٚشتغ وصٚرة فِخالؽد وذ ادتٖخرلق ُ  ثٌتقق وُ ٕجٚشٜ لاح ة ل وًٍقق احل  ٞ افثٚي.

 ثٚ ٝ. -شٖذـرك  ً  ؿِٔؾ-لافرلا ٜ افثٕٜٚٔ: نق ح  ٞ ظعٍّ ت افْجٚشٜ 

 تٚق مٚ هل افْجٚش

افْجٚشؼؼؼؼؼٜ اّلػ:  ؼؼؼؼؼقـ افهؼؼؼؼؼٌل افؼؼؼؼؼذن مل  ٖـؼؼؼؼؼؾ افىًؼؼؼؼؼٚفد لؿؼؼؼؼؼ  ثٌؼؼؼؼؼٝ ؾٔؼؼؼؼؼف حؼؼؼؼؼ  ثٚق ت افهؼؼؼؼؼحٔح 

لؽؼؼؼركد ؾؼؼؼؼ٘قَّ  ؼؼؼقـ افهؼؼؼؼٌل افؼؼؼذن مل  ٖـؼؼؼؼؾ افىًؼؼؼٚف وذا لؿؼؼؼؼع ظؼؼؼذ ثؼؼؼؼقب ؾٍُٔؼؼؼل ؾٔؼؼؼؼف افْوؼؼؼحد لنظْؼؼؼؼل 

  ٚفهٌل: افذـر دلق اّنثكد نن: افٌالف.

ء ت  ًؼؼض ن ٍؼؼٚظ حؼؼ  ٞ ظؼؼع لافْجٚشؼؼٜ افثٕٚٔؼؼٜ افتؼؼل  ٍُؼؼل ؾٔٓؼؼٚ افْوؼؼح هؼؼق: ادؼؼذند لؿؼؼ  جؼؼٚ

د ؾٚشؼتحٔٔٝ نق نشؼٖـ افٌْؼل     اءه ؾؼٖمرت اّشؼقد ؾًؼٖـ افٌْؼل  طننف ؿٚـ: ـْٝ رجاله مذَّ

لننثٔٔفد لنق  ْوح »لت فٍظ مـ ضر ؼ ظرلة  ـ افؼز ر: ش وًٕم  ٍُٔف نق  ًٌؾ ذـرك«ؾَٚـ:  ط

ء ًادِؼؼٝ ظؼؼذ اُشؼؼتحٌٚب فؼؼذات افٍؼؼرجد لًاٌ  شلنق  ْوؼؼح ؾرجؼؼف»د ؾَقفؼؼف: شؾرجؼؼف ِؼؼٝ ظؼؼذ ا جؼؼزا

 ًم ؿٚ ؾ افٍرج لهؼق افْجٚشؼٜ افتؼل تُؼقق ت افثؼقب دؼـ نمؼذمد لهؼذك افرلا ؼٜ افثٕٚٔؼٜ لهؼق اّؿؼرب 

نق ادؼؼذن  ٍُؼؼؼل ؾٔؼؼؼف افْوؼؼؼح لُ  ِؼؼؼزف ؾٔؼؼؼف افًٌؼؼؼؾد لننؼؼؼتؿ تًرؾؼؼؼقق ادؼؼؼذن ننؼؼؼف  تِؼؼؼػ ظؼؼؼـ ادْؼؼؼل ت 

  ٍٜ خرلجف لت هٔئتف مـ حٔٞ افثٌخـ لظ مف.

ٚ مـ مٚء ٌقا ظذ  قـ اّظرا »ؿقفف:   .شيب ذٕق ه

  فْٚ ظذ نق افٌقـ ٕجسد لهذا  ٘مجٚعو نهؾ افًِؿد ُ خالؽ  غ نهؾ  ش قـ اّظرايب»ؿقفف: 

. ا د  لوق ـٚق اِدمل ضٚهره  افًِؿ ظذ نق افٌقـ اِدمل  ٕجسو
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ؼؼؼٚ مؼؼؼـ مؼؼؼٚء»ؿؼؼؼٚـ:  ٕقب هْؼؼؼٚ فؼؼؼٔس ظؼؼؼذ شؼؼؼٌٔؾ افتح  ؼؼؼ د لوٕؼؼؼًم هؼؼؼق ظؼؼؼذ شؼؼؼٌٔؾ افىؼؼؼردد  شٍذٕق ه افؼؼؼذَّ

نل َٕؼؼص ؾؼؼًم داف ً ؼؼذهٛ ظؼؼغ افْجٚشؼؼٜ  حٔؼؼٞ نق اّرض تؼؼؼ فد نل نق  ُؼؼقق ظؼؼذ   ًّْؼؼك: فؼؼق زاد

. ا ره ٓد   ُقق مى
 مقوع ؾٔز ؾ ظغ افْجٚشٜ ؾٕ٘ف حْٔئذى

: نق هذا احل  ٞ   فْٚ ظذ نق افْجٚشٜ وذا لؿًٝ ظذ اّرض وًٕم نختؿ هذا احل  ٞ  ًّٖ ٜ

احلؼ  ٞ اِخؼؼر ضر ؼؼ  خؼؼر فِتىٓؼؼر تىٓؼر  ٚملؼؼٚء ؾَؼطد فُؼؼـ ؿؼ  لرد ت احلؼؼ  ٞ ضر َؼٜ نخؼؼرمد ت 

ـٕٚؼٝ اؼر ؾٔؼف افُؼالب ًتٌَؼؾ لتؼ  ر ت  طلهق مٚ  ًّك  ُٚشتحٚفٜد ؾَ  ثٌٝ نقَّ مًج  افٌْل 

ؼؼؼؼٚ مْٓؼؼؼؼٚ ـنؼؼؼؼًر  طمًؼؼؼؼج  افٌْؼؼؼؼل  ًه د لمؼؼؼؼرلر افُؼؼؼؼالب ر ؼؼؼؼًم  هؼؼؼؼٚحٌف شؼؼؼؼَقط رء  ؼؼؼؼٚ  ُؼؼؼؼقق ٕج

ٚفٜ ت اّرض لؽؼؼؼؼركد ؾؼؼؼؼ٘ذا اشؼؼؼؼتحٚـ دـ ظؼؼؼؼذ ضٓٚرتؼؼؼؼفد لهؼؼؼؼذا  ؼؼؼؼ فْٚ ظؼؼؼؼذ نق افتنؼؼؼؼّٔس لاُشؼؼؼؼتح

 مٌَقـ دلق افثٔٚب ظذ ـالمٓؿ.

ـو ت اجلّٔع ُ ؾرؾ  غ اّرض ل غ ؽرهٚد ؾؼ٘ق افتىٓؼر حُؼؿ  لنمٚ افرلا ٜ افثٕٜٚٔ ؾٕ٘ف مٌَق

لوؼؼؼؼًلد  ًّْؼؼؼؼك: ننؼؼؼؼف  َْؼؼؼؼؾ افًؼؼؼؼغ مؼؼؼؼـ ـق ؼؼؼؼٚ متْجًؼؼؼؼٜ وػ ـق ؼؼؼؼٚ ضٓؼؼؼؼٚرةد لاّحُؼؼؼؼٚف افقوؼؼؼؼًٜٔ ُ 

ـؼؼذفؽ ؾؼؼال ً نؼؼسط ؾٔٓؼؼٚ ضر ؼؼؼد حٔؼؼٞ ُ ٕٔؼؼٜ ؾؼؼال ًتنؼؼسط ؾٔٓؼؼٚ افْٔؼؼٜد لمؼؼع ظؼؼ ف اصؼؼساط افْٔؼؼٜ ؾٔٓؼؼٚ 

 . ا ؼؼؼره ٓد د ؾُؼؼؼؾ مؼؼؼٚ نذهؼؼؼٛ ظؼؼؼغ افْجٚشؼؼؼٜ ؾٕ٘ؼؼؼف  ُؼؼؼقق مى ا ً نؼؼؼسط ؾٔٓؼؼؼٚ ضر ؼؼؼؼد لهؼؼؼذا هؼؼؼق اّؿؼؼؼرب ٕيؼؼؼره

 لهذك مًٖ ٜ مّٜٓ جيٛ نق ْٕتٌف هلٚ فُل  ًرؽ ادرء حٚجتف وفٔٓٚ.
ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
 
 
 
 
ُ تؼ قا ت  ٕٜٔ افذهٛ لافٍوٜ » قاٍ: ط إٔ ايٓيب    عٔ سرٜؿ١ بٔ ايُٝإ -3

 ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.شلُ تٖـِقا ت  حٚؾٓٚد ؾ٘ ٚ هلؿ ت اف ٕٔٚ لفُؿ ت اِخرة

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
 .شُ تؼ قا ت  ٕٜٔ افذهٛ لافٍوٜ»ؿٚـ:  طنق افٌْل    ح  ٞ حذ ٍٜ  

 نن: ُ تؼ قا املٚئع افذن  قوع ت  ٕٜٔ افذهٛ لافٍوٜ. شا ُ تؼ ق»

ؼؼحٚؽ مجؼؼع  ؼؼحٍٜد لهؼؼق: ا ٕؼؼٚء افؼؼذن جًيًؼؼؾ ؾٔؼؼف افىًؼؼٚف  شلُ تؼؼٖـِقا ت  ؼؼحٚؾٓٚ»ؿؼؼٚـ:  افهَّ

 لً تْٚلـ مْف.

 .شت اف ٕٔٚ لفُؿ ت اِخرة»نن: فٌر ادًِّغ  شؾ٘ ٚ هلؿ»ؿٚـ: 

ِؼؽد لوٕؼًم هؼل هلؼ شؾ٘ ٚ هلؼؿ»ؿقفف:  ٌّ ؼٚ-ؿ ت افًٍؼؾد لُ َٕؼقـ فًٔؼٝ فِ  هلؼؿ( مؼـ  ؼٚب  -نيوه

ا  ٚحؼؼؼٜ: ّق مؼؼؼـ ادتَؼؼؼرر نق افٍُؼؼؼٚر  ؼؼؼٚضٌقق  ٍؼؼؼرلع افؼؼؼؼ ًٜد لوٕؼؼؼًم َٕؼؼؼقـ: هؼؼؼل هلؼؼؼؿ مؼؼؼـ حٔؼؼؼٞ 

َِؼؽد ّق  ًوؼٓؿ ؿؼ  ُ  ُِّٓؼٚد لوٕؼًم تُؼقق  ٔؼ  
ٌ
افتكؽ لافًٍؾد لفؼٔس مؼـ  ؼٚب ا  ٚحؼٜ نل اد

 ادًِّغ.

 تًِؼؼؼؼ  ِٕٚٔؼؼؼٜد ؾؼؼؼ٘ق هؼؼؼذا احلؼؼؼ  ٞ دـ ظؼؼؼذ حُؼؼؼؿ هؼؼؼذا احلؼؼؼ  ٞ ن ؼؼؼؾو مؼؼؼـ ن ؼؼؼقـ افؼؼؼؼع ؾؼؼؼًٔم 

 لًن حؼ  ف حُؿو  خر.

 نيةَباُب إل 
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دفْؼؼؼٚ ظؼؼؼذ حُؼؼؼؿ لهؼؼؼق: ننؼؼؼف ُ جيؼؼؼقز اّـؼؼؼؾ نل افؼؼؼؼب ت  ٕٔؼؼؼٜ افؼؼؼذهٛ لافٍوؼؼؼٜد لهؼؼؼذا ٕؼؼؼص  ت 

: وق مجٔؼؼؼع  هؼؼؼذك ادًؼؼؼٖ ٜد لن حؼؼؼؼ افًِؼؼؼًمء رآؼؼؼؿ اب تًؼؼؼٚػ  ّٚـؼؼؼؾ لافؼؼؼؼب ـؼؼؼؾ اشؼؼؼتًًمـد ؾَؼؼؼٚفقا

َؼؼؼٜ  ّٚـؼؼؼؾ ل َِحي : اُشؼؼؼتًًمُت ًم افؼؼؼؼبد ملؼؼؼٚذا ن حَؼؼؼقا هؼؼؼذا اُشؼؼؼتًًمـ  ّٚـؼؼؼؾ لافؼؼؼؼب  ؿؼؼؼٚفقا

ؼؼؼز  ٌُ ؼؼؼٚ ؿؼؼؼ   ُؼؼؼقق ؾٔؼؼؼف مؼؼؼـ اف ٕه ّنْؼؼؼٚ مل ٕجؼؼؼ  مًْؼؼؼكه  ؼؼؼص اّـؼؼؼؾ لافؼؼؼؼب  ًْٔؼؼؼف: ّق اُشؼؼؼتًًمـ نحٔٚ

ل ُؼؼؼقق ؾٔؼؼؼف مؼؼؼـ افؼؼؼسؽ ل ُؼؼؼقق ؾٔؼؼؼف مؼؼؼـ افتؼؼؼًْؿ نـثؼؼؼر مؼؼؼـ اّـؼؼؼؾ لافؼؼؼؼب: ّق ر ؼؼؼًم  ُؼؼؼقق اّـؼؼؼؾ 

 تَق ٜ افٍْسد لنمٚ ؽرك ـٚفز ْٜ لؽرهٚ ؾال حٚجٜ ؾٔف. لافؼب ؾٔف حٚجٜد ّ ٚ لشِٜٔ وػ

ؼؼؼؼؼو  ّٚـؼؼؼؼؾ  ؾؼؼؼؼ٘ذا ٕيرٕؼؼؼؼٚ دًؼؼؼؼٚي افؼؼؼؼؼع لجؼؼؼؼ ٕٚ ن ؼؼؼؼٚ متٍَؼؼؼؼٜ ظؼؼؼؼذ ذفؼؼؼؼؽد لهؼؼؼؼق نق اُشؼؼؼؼتًًمـ مِحي

اشؼؼتًّؾ وٕؼؼٚءه مؼؼـ ذهؼؼٛ نل ؾوؼؼٜد وُ نق  ُؼؼقق ت احلؼؼ  ٞ  طلافؼؼؼبد لفؼؼذا مل  ثٌؼؼٝ نقَّ افٌْؼؼل 

ٛو ت فٍيف.  ؿِ

 مٚ ًن حؼ  ف   ُفٜ هذا احل  ٞ.وذق: ظرؾْٚ اّمر اّلـ ل

 افذن ً ٌٚح مـ افذهٛ لافٍوٜ نر ًٜ نمقر:

: مؼؼٚ ـؼؼٚق مؼؼـ  ؼؼٚب افيؼؼلرة لاحلٚجؼؼٜد ؾُؼؼؾ مؼؼٚ ـؼؼٚق ضلرة لحٚجؼؼٜ ؾٕ٘ؼؼف جيؼؼقزد اّمؼؼر اّلـ

ٚ مـ ؾوؼٜ نل مؼـ ذهؼٛد ؾٓؼذك  ٍه لمـ نمثِٜ احلٚجٜ: افذن ًؿىٌع ننٍف ؾجًؾ مُٚق ننٍف افذن ًؿىٌع نن

ؼؼؼؼ   ؼؼؼؼ  ِٓٚد ؾؼؼؼؼ٘ق مل  ُؼؼؼؼـ ؽرهؼؼؼؼٚ  َؼؼؼؼقف مَٚمٓؼؼؼؼٚ ؾ٘ ؼؼؼؼٚ حٚجؼؼؼؼٜد لُ تُؼؼؼؼقق احلٚ ٌَ جؼؼؼؼٜ مقجؼؼؼؼقدة وُ وذا ًؾ

 حٚجٜد لوق ـٚق ؽرهٚ  َقف مَٚمٓٚ ؾًِٔٝ  حٚجٜ.

هؼؼؼذك ادًؼؼؼٖ ٜ تْؼؼؼٚزع افًِؼؼؼًمء ت  ؼؼؼقر: نهؼؼؼل مؼؼؼـ احلٚجؼؼؼٜ نف ُ  ل ْؼؼؼٚءه ظِٔؼؼؼف تًؼؼؼرؽ مؼؼؼٚ جؼؼؼٚء ظؼؼؼـ 

 افهحٚ ٜ روقاق اب ظِٔٓؿ.

ؼؼؼؼٚ مؼؼؼؼـ افهؼؼؼؼحٚ ٜ روؼؼؼؼقاق اب ؾَؼؼؼؼ  َٕؼؼؼؼؾ  ًؼؼؼؼض افًِؼؼؼؼًمء ـؼؼؼؼًم ت مهؼؼؼؼْػ ا ؼؼؼؼـ  نيب صؼؼؼؼٌٜٔ: نق  ًوه

هؼؼٚد لوٕؼؼًم جًِؼؼقا افؼؼذهٛ ت  ؼؼٚد افهؼؼحٚ ٜ مل جيًِؼؼقا افؼؼذهٛ خٚا ٌه ظِؼؼٔٓؿ ـؼؼٚق جيًؼؼؾ ت ؾؼؼصد خٚاؼؼف ذه

ؼؼص فُٔؼؼقق نؿؼؼقم ت مًؼؼُف لظؼؼ ف شؼؼَقضفد ؾؼؼ٘ق  ًؼؼض ادًؼؼٚدق هتتؼؼز لتتٌؼؼر مَٚشؼؼٚهتٚد ؾٚفؼؼذن  ٍي اف
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ؼؼؼ ادْؼؼٚط ننؼؼف جيؼؼقز ظْؼؼ  احلٚجؼؼٜد ؾٓؼؼؿ جؼؼٚء ظؼؼـ افهؼؼحٚ ٜ وٕؼؼًم هؼؼق ت تؼؼر ٟ ادْؼؼٚط  ًؼؼ  ح َد ََٔؼؼفد ًح

ا مؼؼؼـ افهؼؼؼحٚ ٜ نجؼؼؼٚز فِرجؼؼؼؾ فؼؼؼٌس خؼؼؼٚتؿ   َقفؼؼؼقق: هؼؼؼؾ هؼؼؼذا مؼؼؼـ احلٚجؼؼؼٜ نف ُ  لمل  ثٌؼؼؼٝ نق نحؼؼؼ ه

ؼؼٚ مؼؼـ ضٌِؼؼٜ افًِؼؼؿ  ر ؼؼ  نق  ٖخؼؼذ ؾَؼؼف افهؼؼحٚ ٜ مٌؼؼٚذةد  ؼؼٚد لننؼؼٚ ننٌؼؼف هلؼؼذا مل  ّق  ًوه َه افؼؼذهٛ مىِ

د ؾْٔيؼؼر ت ـتؼؼٛ اِثؼؼٚرد لـتؼؼٛ اِثؼؼٚر ؿؼؼ  تتؼؼز ؼؼٚ نل مًِؼؼاله ـ افُؼؼالف لتَتكؼؼك لُ تؼؼٖيت  ؼؼٚفُالف تٚمه

ؾٍٔٓؿ  ًض افْٚس ؾًٓمه ظؼذ ؽؼر لجٓؼفد لهؼذا افٍٓؼؿ افؼذن َِٕؼٝ فُؼؿ  ًٍؼؾ افهؼحٚ ٜ هؼق افؼذن 

ؼؼؾ ظؼؼـ افهؼؼحٚ ٜ وٕؼؼًم  ٌَ ًٕ َّْٔؼؼف افنؼؼٔ  تَؼؼل افؼؼ  ـ ملؼؼٚ ذـؼؼر هؼؼذا افُؼؼالف ت ذحؼؼف فًِّؼؼ ة لؿؼؼٚـ: وق مؼؼٚ   

 ٜ. هق مـ  ٚب احلٚجٜ نل رنلا ننف حٚج

 وذق: هذا اّمر اّلـ افذن ً ٌٚح ؾٔف افذهٛ لافٍوٜ.

اد ّق اّ ؼؼؾ ت افؼؼذهٛ لافٍوؼؼٜ ن ؼؼٚ َٕؼؼ   تًؼؼٚمِقق  ؼؼؼٚ  اّمؼؼر افثؼؼٚي : ـؼؼؾ مؼؼٚ ـؼؼٚق َٕؼؼ ه ؿؼؼٚفقا

.  ثّْٚه

ا ؾتحٍيؼؼؼؼف ظْؼؼؼؼ ؿ ت اّمؼؼؼؼر افثٚفؼؼؼؼٞ : ـؼؼؼؾ مؼؼؼؼٚ ـؼؼؼؼٚق ًؿْٔؼؼؼؼٜد لنظْؼؼؼؼل  ُقٕؼؼؼؼف ؿْٔؼؼؼؼٜ نن: نق  ًِؼؼؼؼف ـْؼؼؼؼزه

جؼؼؼؼٝ وفٔؼؼؼؼف  ًتؼؼؼؼف لتكؼؼؼؼؾٝ  ؼؼؼؼفد َٕؼؼؼؼقـ: جيؼؼؼؼقز ـْؼؼؼؼز افؼؼؼؼذهٛ  ؼؼؼؼْ لؾ لٕحؼؼؼؼق ذفؼؼؼؼؽد  حٔؼؼؼؼٞ وذا احت

لافٍوٜ  ؼط نق تؼٗدن زـٚتؼف ظؼذ نند  ؼٍٜ ـؼٚقد حتؼك لفؼق ـؼٚق ظؼذ صؼُؾ خؼٚتؿ نل ظؼذ صؼُؾ 

ة نق  َتْل. ةد مٚ داف ًؿْٜٔ ؾٔجقز فِرجؾ لادرن ٛى ًحع فِّرن  ذه

: جيؼؼقز احٌلِٔؼؼٜد ؾٔجؼؼقز افؼؼتحع  ٚفؼؼذهٛ لافٍوؼؼٜ اّمؼؼر افرا ؼؼع ة  ؼؼؼطى  افؼؼذن جيؼؼقز ؿؼؼٚفقا فِّؼؼرن

ٛى لؾوؼؼٜ ُ ً ِؼؼٌس ظؼؼٚدة ؾٕ٘ؼؼف  ْؼؼقعو  ة  ؼؼذه لاحؼؼ  لهؼؼق: نق  ُؼؼقق  ؼؼٚ ً ِؼؼٌس ظؼؼٚدةد ؾؼؼ٘ق حِؼؼٝ ادؼؼرن

ؼؼٚ ظؼؼـ افًؼؼٚدة لؿؼؼ   ؼؼك افٌْؼؼل    ُؼؼقق خٚرجه
ظؼؼـ فؼؼٌس افنؼؼٓرةد  ؼؼك  طظْؼؼ هؿد ؿؼؼٚفقا: ّق حْٔئؼؼذى

 ظـ فًٌتغد وح امهٚ فٌس افنٓرة.

ٚ مـ ؽر اشتثْٚء.لنمٚ افرجؾ ؾٕ٘ف حيرف ظِٔف افتحع  ٚفذهٛ مى َه ِ 
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لنمٚ افٍوٜ ؾٔجقز فف افتحع  ف. لـؼؿ مَؼ ار مؼٚ  ؼتحذ  ؼف  نل مؼٚ ٕؼقع مؼٚ  ؼتحذ  ؼف  ؾٚدنؼٓقر 

 مؼـ افٍوؼٜ وُ  ٚخلؼٚتؿ ؾَؼط لُ جيؼقز فؼف ؽؼركد 
ى
ظْ  ادتٖخر ـ ننؼف ُ جيؼقز فِرجؼؾ نق  ؼتحذ  قؼء

 خلٚتؿ ؾٓق ادًتثْك.ؾال جيقز نق جيًؾ ؿالدة نل شقارة مـ افٍوٜد لُ جيقز فف وُ ا

 لافرلا ٜ افثٕٜٚٔ: ننف جيقز افتحع  ٚخلٚتؿ ل ٌرك  ٚ جرت افًٚدة  ف.

ْىَؼٜد اخلٚمس 
ٌ
: اّمقر افًٔرة افتل اشًتثْٔٝ ت افؼع ؾجًِقهٚ اشتثْٚءه مثؾ حِٔؼٜ اد : ؿٚفقا

ؼؼٚ-لمثؼؼؾ مَؼؼٌض افًؼؼٔػد لمثؼؼؾ مؼؼٚ ذـؼؼرلك  ٜ نل ت مؼؼٚ  ُؼؼقق ؾٔؼؼف وؼؼٌٜ  ًؼؼرة ّنؼؼف  ًؼؼر حلٚجؼؼ -نيوه

 مِحؼ  ٚحلٚجٜد افوٌٜ افًٔرةد لهُذا.

د  ٚحلٚجؼؼٜ ت   ٚفًْؼؼٌٜ فِوؼؼٌٜ افًٔؼؼرة مؼؼـ ذضٓؼؼٚ نق تُؼؼقق حلٚجؼؼٜد ؾَؼؼط نر ؼؼ  نق ننٌؼؼف مؼؼٚ ادؼؼرا

 : ؼؼٌٜافوؼؼٌٜ فؼؼقرلد افؼؼْص  ؼؼٚد ؿؼؼٚفقا د  ٚحلٚجؼؼٜ حٚجؼؼٜ ا ٕؼؼٚء وػ افوَّ د لفًٔؼؼٝ احلٚجؼؼٜ وػ وؼؼٌٜ ادؼؼرا

ٌَّٛ  ؼؼف ا  ٕؼؼٚء ؽؼؼر افٍوؼؼٜ لمؼؼع ذفؼؼؽ جيؼؼقز نق تُؼؼقق افوؼؼٌٜ افٍوؼؼٜد ؾَؼؼ   قجؼؼ  رءو  ُّؼؼـ نق ً وؼؼ

ٌَّٛ اجلؼؼٚئز هؼؼق مؼؼٚ ـؼؼٚق مؼؼـ ؾوؼؼٜ حلٚجؼؼٜد نن: حلٚجؼؼٜ ا ٕؼؼٚء فِوؼؼٌٜ لفؼؼق ًلٌجؼؼ  ؽؼؼر  مؼؼـ ؾوؼؼٜد ؾٚدوؼؼ

ٌَّٜ مـ ؾوٜد لنق تُقق  ًرة.  طافوٌٜ فقرلد افْصد ؾ٘ق افٌْل   إُن فف وٕٚءو ؾٚتذ فف و

ُه فُؼؼؼل ًٕؼؼؼرؽ مًؼؼؼٖ ٜ نق اّحٚد ؼؼؼٞ  ؿٌؼؼؼؾ نق نخؼؼؼتؿ هؼؼؼذك ادًؼؼؼٖ ٜ نل احلؼؼؼ  ٞ نضب فُؼؼؼؿ مثؼؼؼٚ

ا مؼؼؼؼـ افٍؼؼؼؼرلع  ـ ـثؼؼؼره ظؼؼؼ   ّْىقؿٓؼؼؼؼٚ لمٍٓقمٓؼؼؼؼٚد ل ٌَؼؼؼك ضٚفؼؼؼؼٛ افًِؼؼؼؿ لافٍَٔؼؼؼؼف  ْؼؼؼؼزد تؼؼؼ فْٚ ظؼؼؼؼذ افَقا

 افٍَٜٓٔ ظذ افَقاظ د لنظْل  ٚفَقاظ : افَقاظ  افٍَٜٓٔ.

ظؼؼؼؼؼؼ   نظٔؼؼؼؼؼؼ  اجلِّؼؼؼؼؼؼٜ مؼؼؼؼؼؼرة نخؼؼؼؼؼؼرم فُؼؼؼؼؼؼل تُؼؼؼؼؼؼقق ـٚمِؼؼؼؼؼؼٜ: افْهؼؼؼؼؼؼقص افؼؼؼؼؼؼؼظٜٔ وذا اشؼؼؼؼؼؼتثّرٕٚ افَقا

ؾٔٓٚ اشتخرجْٚ مْٓٚ ؿقاظ  ؾَٜٓٔد لهذك افَقاظ  افٍَٜٓٔ ن ِٓٚ مًتّ   مؼـ افْهؼقص  اّ قفٜٔ

ؼٚد  افؼظٜٔ مثًِم ذـرت فُؿ ت اُشؼتًًمـد ثؼؿ  ًؼ  ذفؼؽ ًٕؼتٌْط مؼـ هؼذك افَقاظؼ  افٍَٓٔؼٜ نحُٚمه

 ّق احلُؿ  ٗخذ مـ ادْٚطد لادْٚط مٖخقذو مـ اف فٔؾ.
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ُه  ؼؼؼرد ظْؼؼؼ ٕٚ ـثؼؼؼرها لهؼؼؼق م ة نق نضب فُؼؼؼؿ نمثؼؼؼٚ ًؼؼؼٖ ٜ افْيؼؼؼٚرةد هؼؼؼذك افْيؼؼؼٚرة هؼؼؼؾ جيؼؼؼقز فِّؼؼؼرن

ٛى نف ُ    تٌِس ٕيٚرة مـ ذه

 َٕقـ: نلـ رء هؾ ترم نق فٌس افْيٚرة هق مـ  ٚب اُشتًًمـ نف ننف مـ  ٚب احلِٜٔ  

ؼؼٛ ادٍتؼؼل  َِّ ٝى نؿهؼؼ -ؾؼؼ٘ق ؽ ؿٜٔد ننَّ مٍؼؼ نق افْيؼؼٚرة  -ل نـ( هْؼؼٚ فًٔؼؼٝ ظٓ  ؼؼٜد لوٕؼؼًم اشؼؼتٌرا

ؾٕ٘ؼؼف ت هؼؼذك احلؼؼٚـ حيؼؼرف ظؼؼذ  -دؼؼرء افْيؼؼٚرة فؼؼرم افًٌٔؼؼ  ل ُؼؼزد افَر ؼؼّٛنؼؼف  ِؼؼٌس ا-فالشؼؼتًًمـ 

ة فؼؼؼؼؼؼٌس ٕيؼؼؼؼؼؼٚرة مؼؼؼؼؼؼـ ذهؼؼؼؼؼؼٛ نل ؾوؼؼؼؼؼؼٜ: ّنؼؼؼؼؼؼف اشؼؼؼؼؼؼتًًمـد لشؼؼؼؼؼؼٚئر اُشؼؼؼؼؼؼتًًمُت مِحَؼؼؼؼؼؼٜ  ّٚـؼؼؼؼؼؼؾ  ادؼؼؼؼؼؼرن

 لافؼبد لظرؾْٚ مٚ هق اف فٔؾ لهق ا حلٚؾ  ٚدًٚي افؼظٜٔ ؾحْٔئذى حيرف.

ؼؼؼؼؼؼٛ ادٍتؼؼؼؼؼؼل نل ضٚفؼؼؼؼؼؼٛ افًِؼؼؼؼؼؼؿ ت افْيؼؼؼؼؼؼٚر َِّ ة احٌلِٔؼؼؼؼؼؼٜد ؾَؼؼؼؼؼؼٚـ: ُد نق افًْؼؼؼؼؼؼٚء  ًٌِؼؼؼؼؼؼـ هؼؼؼؼؼؼذك لوق ؽ

ؼؼقق  َؼؼالدة ل ًؼؼقارة ل خؼؼٚتؿد -افْيؼؼٚرات  ّؼؼاله  ُِّ لُ  ِؼؼزف نق احلِٔؼؼٜ تُؼؼقق ـؼؼًم ـؼؼٚق اّلائؼؼؾ  تح

د ل ًض افْٚس جيًؼؾ  ؾَ  تُقق هْٚؿ ًحِؾ نخرمد ؾّـ احلِؾ اِق نصٔٚء ً ًؾ ظذ افثٔٚب مثاله

ٔبؼؼؼ
ٌؼؼؼٝ نق هؼؼؼذك ًحِؼؼؼؾ ظؼؼؼذ رنشؼؼؼفد نل تِؼؼؼٌس  ًؼؼؼض افًْؼؼؼٚء ًحٌِ َِّ ٚ ظؼؼؼذ رنشؼؼؼٓٚد لهُؼؼؼذاد ؾؼؼؼ٘ق ؿِؼؼؼٝ لؽ

 ؾتُقق فِّرنة جٚئزة مـ  ٚب وذا ـٕٚٝ مـ افذهٛ. -افْيٚرة هل مـ  ٚب احلِٜٔ

وذق: افؼؼؼؼ فٔؾ لاحؼؼؼؼ د لافَٚظؼؼؼؼ ة ادًؼؼؼؼتٌْىٜ مْٓؼؼؼؼٚ لاحؼؼؼؼ ةد ل َؼؼؼؼل افتخؼؼؼؼر ٟ مؼؼؼؼـ هؼؼؼؼذك افَٚظؼؼؼؼ ةد 

صؼؼخصى ِخؼؼر مؼؼع اتٍؼؼٚؾ  حََْؼؼٚ ادْؼؼٚطد  ؼؼٚؿل افتخؼؼر ٟ ظؼؼذ هؼؼذا ادْؼؼٚطد هْؼؼٚ تتِؼؼػ اّنيؼؼٚر مؼؼـ

 افَٚظ ة.

لهُذا ظؼات اّمثِٜد ت افَِؿ ملٚ تُِؿ افًًِمء ظـ افَِؿ ؿ  ًمه ـؼٕٚقا  َقفؼقق: ُ جيؼقز مؼـ 

افَِؼؿ وُ نق  ُؼؼقق رنشؼف مؼؼـ ذهؼٛ نل ؾوؼؼٜد مل  فِحٚجؼٜد ّق افَِؼؼؿ  ُْنؼد هؼؼل فًٔؼؼٝ ضلرة 

نق  ُؼقق رنشؼف افؼذن ً ُتؼٛ  ؼفد لوًٕم حٚجٜد افَِؿ  ُْنؼ مؼٚ مل  ؼًؽ رنشؼف مؼـ مًؼ قى ؿؼقند ؾجؼٚز 

ٔهؼؼٚ ُ  ًِؼؼؿ افْؼؼٚس ننؼؼف ؽؼؼٚيل افؼؼثّـد ؾِِحٚجؼؼٜ جؼؼٚزد ٕؼؼص ظؼؼذ  لّنؼؼف وذا جًِتؼؼف  ؼؼذك اهلٔئؼؼٜ ـؼؼٚق  ٍ

 ذفؽ ت افٍرلؾ. لنمٚ ؽرك ؾالد لهُذا مـ شٚئر اّمقر ادتًَِٜ  ف.
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ننؼؼؼف  افًؼؼٚظٜ ـؼؼذفؽد افًؼؼٚظٜ وق رنيؼؼؼٝ ن ؼؼٚ مؼؼـ  ؼؼؼٚب احلِٔؼؼٜ لنخؼؼذت افَؼؼؼقـ افثؼؼٚي ت ادؼؼذهٛ

جيؼؼؼقز فِرجؼؼؼؾ نق  ؼؼؼتحذ  ٚفٍوؼؼؼٜ ؽؼؼؼر اخلؼؼؼٚتؿ ؿِؼؼؼٝ: جيؼؼؼقز فِرجؼؼؼؾ نق  ؼؼؼتحذ  ًؼؼؼٚظٜ مؼؼؼـ ؾوؼؼؼٜد لوق 

.ٚ ًه  ؿِٝ: و ٚ فًٔٝ حِٜٔ لوًٕم هل اشتًًمـ ؾٔحرف ظذ افرجؾ نق  تحذ  ٚفذهٛ لافٍوٜ م

د   نٔؼؼٜ  ط: نق هؼؼذا احلؼؼ  ٞ  ؼؼك افٌْؼؼل ادًؼؼٖ ٜ اّخؼؼرة ظؼؼـ  ٕٔؼؼٜ افؼؼذهٛ لافٍوؼؼٜد مؼؼٚ ادؼؼرا

د  ف نمقر:افذهٛ ل  افٍوٜ  َٕقـ: وق ادرا

ٌهٚ نل ؾوٜ ؾٕ٘ف  ْقع.اّمر اّلـ ٚ ذه  : افذهٛ لافٍوٜ اخلٚفصد ؾُؾ مٚ ـٚق خٚفهه

: افؼذهٛ لافٍوؼؼٜ ادٌنؼقش افؼؼذن ً ِؼط مًؼؼف ؽؼركد مثؼؾ ظْؼؼ مٚ  َؼقـ فؼؼؽ: ذهؼٛ ظٔؼؼٚر افثؼٚي

ؼؼؼؼٚد لفُْؼؼؼؼف  ٌِؼؼؼؼٛ ظِٔؼؼؼؼف افؼؼؼؼذهٛ ؾ ٌه حْٔئؼؼؼؼذى ـؼؼؼؼٚق اثْؼؼؼؼٚ ظؼؼؼؼؼد نن: ٕهؼؼؼؼػ املؼؼؼؼٚدة افتؼؼؼؼل ؾٔؼؼؼؼف فًٔؼؼؼؼٝ ذه

ٚ فُـ اّـثر ؾٔف افذهٛد ؾحْٔئذى  ٖخذ حُؿ افذهٛ لافٍوٜ.  مٌنقصه

ٌَّٛ  ًمد نن:  ٚفذهٛ لافٍوٜد  ًّْك: ننؼف  اّمر افثٚفٞ  ٚ   خؾ ت هذا احلُؿ َٕقـ: ادو

ٌَّٛ  ٚفؼؼذهٛ لافٍوؼؼٜ  ٖخؼؼذ حُؼؼؿ افؼؼذهٛ لافٍوؼؼٜد  ٌهٚد لادوؼؼ ٌَّٛ ظِٔؼؼف توؼؼٌٔ ًٔوؼؼ ؼؼؿ ؾٔؼؼف رشؼؼًمه ؾ ً رشي

ٌَّٛ  ًرهاد لُ ْٕير وػ اّـثر  ٚفتؤٌٛد لوًٕم ْٕير فِيٓقرد ؾ٘ق افتؤٌٛ طؼٚهرد لفق ـٚق اد و

ٌَّٜ  ًؼرة حلٚجؼٜد لظرؾْؼٚ   حيرف وُ وؼ
ٌدٛ  ذهٛ لؾوٜ طٓر ؾحْٔئذى ؾٚ ٕٚء وذا ـٚق مـ ح    لًو

.ٌَّٜ  مًْك احلٚجٜد فًٔٝ احلٚجٜ فٍِوٜد لوًٕم احلٚجٜ  ٚفو

: ادىع  ًم اّمر افرا ع د  ؼٚدىع ظْؼ  افًِؼًمء ؿٚفقا د ؾ٘ق ادىؼع  ٚفؼذهٛ لافٍوؼٜ دؼرفد لادؼرا

َؼؼؼؼؼقا افؼؼؼؼؼذهٛ  ؼؼؼؼؼًْٜ ً ًؼؼؼؼؼؾ ظؼؼؼؼؼذ افؼؼؼؼؼذهٛ لافٍوؼؼؼؼؼٜد ؾُؼؼؼؼؼٕٚقا ؿؼؼؼؼؼ  ًمه وذا نرادلا افىؼؼؼؼؼالء رؿَّ : هؼؼؼؼؼق  ي ؿؼؼؼؼؼ  ًمه

ًٌَّقا ا ٕٚء هذا افىؼالءد ؾُٔؼقق  لافٍوٜ حتك  ُقق نشّٝ مـ افَه  رد تًرؾقق افَه  رد ثؿ ف

ًًٔؼتخرج افؼذهٛ مْؼفد  ّثٚ ٜ ضٌَٜ ظٚفٜٔ ظِٔف  ًَٔنؼط ؾ ل ُّـ اشتخالص افذهٛ مْف  ً  ذفؼؽ ؾ

د افٍَٓٚء ؿ  ًمه  ٚفىالء.  هذا هق مرا
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لنمؼؼؼؼؼؼٚ افىؼؼؼؼؼؼالء افؼؼؼؼؼؼذن ًٕؼؼؼؼؼؼتخ مف اِق وذا ذهٌؼؼؼؼؼؼٝ دحؼؼؼؼؼؼالت افؼؼؼؼؼؼذهٛ لافٍوؼؼؼؼؼؼٜد نل حتؼؼؼؼؼؼك فٌؼؼؼؼؼؼر 

د لجيًِؼؼقق ًٕؼؼٌٜ  ًؼؼرة مؼؼـ افؼؼذهٛ مًؼؼف نل ؽرهؼؼٚ ثؼؼؿ ً ؼؼرش  ن ؼؼحٚب ادحؼؼالت ؾؼؼ٘ ؿ  ؼؼٖتقق  ّؼؼقا

ٚد ؾ  ٓؾ هذا   خؾ ت افىالء افذن ذـرك افٍَٓٚء ؿ  ًمه نف ُ  دنٚ ْٚ لجٓٚق ت ذفؽ.رصب

ؾّؼؼؼـ منؼؼؼٚ ْٚ رآؼؼؼؿ اب تًؼؼؼٚػ مؼؼؼـ  ؼؼؼرم نقَّ حُّؼؼؼف حُؼؼؼؿ افىؼؼؼالء ادؼؼؼذـقر ت ـتؼؼؼٛ افٍَٓؼؼؼٚءد 

 :فًٌٌغ

د لمؼؼـ مًؼؼٚفؽ افًِؼؼٜ افتؼؼل  ؼؼذـرهٚ اّ ؼؼقفٔقق لوق ـٕٚؼؼٝ وؼؼًٍٜٔ لنـثؼؼر ننؼؼف ً ًؼؼّك ضؼؼالءه  - 

مؼؼؼعد ل ْؼؼؼٚءه ظِٔؼؼؼف  مؼؼؼـ  ًؼؼؼتخ مٓٚ افنؼؼؼٚؾًل لهؼؼؼل مًؼؼؼٖ ٜ اُصؼؼؼساؿ ت اُشؼؼؼؿد ذـرهؼؼؼٚ ت مجؼؼؼع اجلقا

: مٚ داف ً ًّك ضالءه ؾٓق داخؾو ؾٔف.  ؾَٚفقا

ٌهٚد ؾٍُٔل افيٓقر ؾٔف - ل ذه ّد  .لاّمر افثٚي: ّنف ًش

ظؼؼ  افٍَٓؼؼٚء  -لافَؼؼقـ افثؼؼٚي  ننؼؼف فؼؼٔس داخؼؼاله ت ادّْؼؼقع: ّنؼؼف ُ  ُّؼؼـ  -لهؼؼق اّؿؼؼرب فَقا

ال ؼؼؼف لُ  ُّؼؼؼـ إُتٍؼؼؼٚع  ؼؼؼف  ًؼؼؼ  ذفؼؼؼؽد  ؼؼؼؾ  ُؼؼؼٚد ُ ؿّٔؼؼؼٜ فؼؼؼفد هؼؼؼذا افؼؼؼذن  ىؼؼؼع فؼؼؼؽ افقؼؼؼء اشتخ

ؼؼٚ  د نـثؼؼر مؼؼـ ؿّٔؼؼٜ افؼؼذهٛ افؼؼذن جًِؼؼفد ؾًِٔؼؼٝ افَّٔؼؼٜ فِؼؼذهٛ حََٔؼؼٜ لوٕؼؼًم خِىه  ٖخؼؼذ ؿّٔؼؼٜ ادؼؼقا

ففد لفذفؽ ؿٚـ افًًِمء: وذا ًخٌِط افذهٛ  ٌرك ؾٚشتحٚـ جٚز اشتًًمففد  ًْل: اشتحٚـ مل  ٌؼ ؾٔؼف 

ا ؾٕ٘ف جيقز. رءو  ا لفٔس ـثرهاد ُ ـثرها لُ طٚهره  مـ افذهٛ وُ رء  ًر لمل  ؽ طٚهره
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
، زٚاٙ اإلَاّ أمحدد  شهق افىٓقر مٚككد احٌلؾ مٔتتؼف» قاٍ يف ايبشس: ط عٔ دابس إٔ ايٓيب -4

 ٚابٔ َاد٘.
                   

ارحقال   فقه اهلل:و الشَّ
د لوٕؼؼًم    هؼؼذا حؼؼ  ٞ جؼؼٚ ر ظْؼؼ  ا ؼؼـ مٚجؼؼفد لنهؼؼؾ افًؼؼْـ رللك مؼؼـ حؼؼ  ٞ نيب هر ؼؼرة  

: وٕؼؼف ن ؼؼح مؼؼٚ ت افٌؼؼٚبد  ف ا مؼؼٚف ناؼؼ  لؽؼؼرك مؼؼـ نهؼؼؾ افًِؼؼؿ حؼؼ  ٞ جؼؼٚ ر ل ؼؼححقك لؿؼؼٚفقا ؿؼؼ َّ

ف ظذ ح  ٞ نيب هر رة   .  لننف مَ َّ

 .شاحلؾ مٔتتف هق افىٓقر مٚككد»شئؾ ظـ افٌحر ؾَٚـ:  طؿٚـ جٚ ر: وق افٌْل 

  افىَّٓقر(  ٚفٍتح هق اُشؿد لنمٚ  افىُّٓقر( ؾٓق افًٍؾ.

رو فٌرك. شهق افىٓقر»: طؾَقـ افٌْل  ٓد  نن: اُشؿد ؾٚملٚء ضٓقرو ت ًٍٕف مى

ؼؼرو  شضيٓؼؼقرو »: طلؿقفؼؼف  ٓد هؼؼذك ؾًؼؼقـ مؼؼـ اّؾًؼؼٚـ ادتً  ؼؼٜد ؾؼؼ ـ ظؼؼذ ننؼؼف ضؼؼٚهرو ت ًٍٕؼؼف مى

 فٌرك.

 املؼؼؼؼٚء افتىٓؼؼؼؼر فٌؼؼؼؼركد لمٍٓؼؼؼؼقف هؼؼؼؼذك اجلِّؼؼؼؼٜ: ننؼؼؼؼف ُ  هؼؼؼؼح ًٕؼؼؼؼتٍٔ  مؼؼؼؼـ ذفؼؼؼؼؽ: نق اّ ؼؼؼؼؾ ت

 افتىٓر  ٌر املٚءد لهذك هلٚ اشتثْٚءاتو ذـرلهٚ.

نن: مٔتٜ افٌحر  ٚ  ًٔش ؾٔفد ـٚفًّؽ لاحلقت لؽركد ؾِق لج  امركو  شاحٌلؾ مٔتتف»لؿقفف: 

 صٔئهٚ مـ مٔتٜ افٌحر ظذ شىحف نل ظذ صٚضئف جٚز فف نـِف.

 مـ افٍَف مًٚئؾد نمهٓٚ:هذا احل  ٞ ؾٔف 

 د لنق اّ ؼؼؾ ت افىَّٓؼؼقر نق  ُؼؼقق ادًؼؼٖ ٜ اّلػ : نق اّ ؼؼؾ ت ادٔؼؼٚك افىٓؼؼقرد ننؼؼف ضٓؼؼقرو

ََِتؼؼفد ّجؼؼؾ هؼؼذا احلؼؼ  ٞد  ؽ  ًوؼؼٓؿ املؼؼٚء افىٓؼؼقر  ٖنؼؼف افٌؼؼٚؿل ظؼؼذ ٌخ ََِتؼؼفد لفؼؼذا ظؼؼرَّ ٔهؼؼٚ ظؼؼذ ٌخ  ٚؿ

ا ََِتف مل  تٌر ؾٕ٘ف  ُقق ضٓقره ٔهٚ ظذ ٌخ  .ؾُؾ مٚ ـٚق  ٚؿ
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 ٜؼؼؼٚ نل ضًؼؼؼًمه ؾٕ٘ؼؼؼف ً ًؼؼؼّك مًْؼؼؼٚ ادًؼؼؼٖ ٜ افثٕٚٔؼؼؼ ٕه ََِتؼؼؼف لفؼؼؼق اـتًؼؼؼٛ فق : لهؼؼؼق نق مؼؼؼٚ ـؼؼؼٚق ظؼؼؼذ ٌخ

ؼؼؼف ضٓؼؼؼقر لفؼؼؼق ـٕٚؼؼؼٝ ؾٔؼؼؼف مِقحؼؼؼٜد نل ٌٕؼؼؼع مؼؼؼـ اّرض  َّٕ اد ؾٚملؼؼؼٚء وذا ـؼؼؼٚق ؿؼؼؼ  ًنٌخؼؼؼذ مؼؼؼـ  حؼؼؼرى ؾ٘ ضٓؼؼؼقره

د ؾُؼؾ تٌؼر مؼـ لـٕٚٝ ؾٔؼف مِقحؼٜ نل تٌؼرُّ فؼقق ؾٕ٘ؼف ُ ً ؼٗثر ؾٔؼفد ّق هؼذا افتٌؼرُّ مؼـ ن ؼؾ اخٌلَِؼٜ

 : اد لفؼذا ملَّؼٚ ذـؼرلا املؼٚء افىَّٓؼقر ؿؼٚفقا ََِؼٜ ؾٕ٘ؼف ُ  ًؼِٛ افىٓقر ؼٜد  ؼؾ جيًؼؾ املؼٚء ضٓؼقره ن ؾ اخٌل

ََِتؼؼفد لمل  َقفؼؼقا هؼؼق افؼؼذن مل  تٌؼؼر رءو مؼؼـ نل ؼؼٚؾفد لافٌٚفؼؼٛ نقَّ املؼؼٚء ت نلـ  هؼؼق افٌؼؼٚؿل ظؼؼذ ٌخ

ََِتف مل  تٌر رءو مـ نل ٚؾفد فُـ ت  ًؼض نحٕٔٚؼف:  ـؼًمء افٌحؼرد لاملؼٚء املؼٚفح دلاملؼٚء ادًؼ ي ٌخ

.  لؽرك  ُقق ؾٔف  ًض افتٌرُّ

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 

ُ تًؼتٌَِقا افٌَِؼٜ  ٌؼٚئطى لُ  ؼقـ » قداٍ:  ط إٔ ايٓيب    عٔ أبٞ أٜٛب األْصازٟ -5

 ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ ٚايرتَرٟ ٚايًؿغ ي٘.شلُ تًت  رلهٚ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
افتقجؼف وفٔؼف  :د اشؼتٌَٚـ افٌَِؼٜ هؼقشُ تًؼتٌَِقا افٌَِؼٜ»ؿٚـ:  طنيقب نق افٌْل  قح  ٞ ن  

ا. :ًّك ٚفقجفد ؾٓذا  ً  ً ر ؾٕ٘ف  ًّك اشت  ٚره د لنمٚ افتقجف وفٔف  ٚف ُّ ُه  اشتٌَٚ

  نن: ُ تتقجٓقا وفٔٓٚ. شُ تًتٌَِقا افٌَِٜ»لؿقفف: 

د  ٚفٌَِؼؼٜ: اجلٓؼؼٜ ت ؽؼؼر مُؼؼٜد لؿؼؼ  ذـؼؼر ا ؼؼـ رجؼؼٛ  تًؼؼٚػ نق افًِؼؼًمء ؿؼؼ  نمجًؼؼقا  ♫لادؼؼرا

د وُ  ٚ نل ـراهؼٜ نل حؼر ًمه ؼٚ نل ٕؼ  ه ؼف ؾٔؼف وػ افٌَِؼٜ لجق ه ظذ ننف ُ جيٛ مًٚمتٜ افٌَِٜ ت ـؾ مٚ ًتقجد

 رهؼٚ ؾٌٚفتقجؼف دًؼج  ت مُٜد ؾ٘ق مُٜ وًٕم  ُقق اشتٌَٚـ افٌَِٜ  رك ٜ افًٌُؼٜ دؼـ  راهؼٚد لمؼـ مل 

ٌهٚ مـ مُٜ ؾٌٚفتقجف دُٜد لمٚ ظ ا ذفؽ ؾٌٚظتٌٚر اجلٜٓ.  افًٌُٜد لمـ ـٚق ؿر 

ٞو ت وشؼؼْٚدك مَؼؼٚـ نق افٌْؼؼل  مؼؼٚ  ؼؼغ ادؼؼؼؾ لادٌؼؼرب »ؿؼؼٚـ ّهؼؼؾ اد  ْؼؼٜ:  طلرلن حؼؼ  

نن: نق اجلْؼؼقب ؿٌِؼؼٜ لفؼؼق ـؼؼٚق إُحؼؼراؽ  ًؼؼرها ظؼؼـ مًؼؼٚمتٜ افٌَِؼؼٜد نن: ظؼؼـ مًؼؼٚمتٜ ظؼؼغ  شؿٌِؼؼٜ

 افًٌُٜ.

 ؼ فْٚ ذفؼؼؽ  شُ تًؼؼتٌَِقا افٌَِؼؼٜ  ٌؼٚئط لُ  ٌؼؼقـ»: طؾًْؼؼ مٚ  َؼقـ افٌْؼل  :ل ْؼٚءه ظؼؼذ ذفؼؽ

 ظذ اجلٜٓد ُ  تقجف جٜٓ افٌَِٜ.

اء إلَحاَجة
َ
ض
َ
 َباُب ق
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ا مؼؼؼـ هؼؼؼذ ـ اّمؼؼؼر ـ افٌؼؼؼٚئط نل افٌؼؼؼقـد  ش ٌؼؼؼٚئطى لُ  ؼؼؼقـ»ؿقفؼؼؼف:  ؼؼؼؾ ادؼؼؼرء لاحؼؼؼ ه ًَ نن: ظْؼؼؼ  ٌؾ

. لمٍٓقف هذا احل  ٞ نقَّ ؽر افٌقـ لافٌٚئط ُ مْع مـ  اشتٌَٚـ افٌَِٜ: ـخرلج افر ح مثاله

ؾٚئؼؼ ة اجلّؼؼؼع  ؼؼؼغ اُشؼؼتٌَٚـ لاُشؼؼؼت  ٚر: فُؼؼل ُ  تؼؼؼقهؿ متؼؼؼقهؿو نق  شلُ تًؼؼؼت  رلهٚ»ؿؼؼٚـ: 

اُشؼؼؼؼؼتٌَٚـ خؼؼؼؼؼٚص   ؼؼؼؼؼٚفٌقـ لاُشؼؼؼؼؼت  ٚر خؼؼؼؼؼٚص   ٚفٌؼؼؼؼؼٚئطد لوٕؼؼؼؼؼًم ادؼؼؼؼؼرء مْٓؼؼؼؼؼل  ظؼؼؼؼؼـ اشؼؼؼؼؼتٌَٚـ افٌَِؼؼؼؼؼٜ 

شؼؼت  ٚرهٚ  ٚفٌؼؼٚئطد ؾٍؼؼل ـؼؼال احلؼؼٚفتغ لاشؼؼت  ٚرهٚ  ؼؼٚفٌقـد لمْٓؼؼل  ـؼؼذفؽ ظؼؼـ اشؼؼتٌَٚـ افٌَِؼؼٜ لا

 مْٓل  ظْف لوق مل  تقجف  ٌقفف وػ افٌَِٜ لوًٕم اشت  ر ؾَْقـ: هق مْٓل  ظْف ـذفؽ.

ـو ظْؼؼؼ  افٍَٓؼؼؼٚء رآؼؼؼؿ اب تًؼؼؼٚػ ظؼؼؼذ افتحؼؼؼر ؿ: ّق اّ ؼؼؼؾ ت افًٌؼؼؼٚدات  هؼؼؼذا احلؼؼؼ  ٞ دّؼؼؼق

ٓؼؼؼؼؼؼل فِتحؼؼؼؼؼؼر ؿد ّق نؽِؼؼؼؼؼؼؼٛ افتحؼؼؼؼؼؼر ؿد لؿِؼؼؼؼؼؼٝ ت افًٌؼؼؼؼؼؼٚدات مل  ّق ادًؼؼؼؼؼؼٚمالت ؿؼؼؼؼؼؼ  ُ  ُؼؼؼؼؼؼقق افْ

ٌُّ  ؼٜ لفًٔؼٝ مًِِؼٜد لفؼذا ؾؼ٘قَّ اّ ؼؾ  َِِّٜد  ًْٔم افًٌٚدات ؾ٘ق ـثرها مؼـ نحُٚمٓؼٚ تً ادًٚمالت ًمً

ؼؼٚ لخٚ ؼؼٜ ت  ؼؼٚب افًٌؼؼٚدات:  َه ت افْٓؼؼل  ُؼؼقق فِتحؼؼر ؿ لاّمؼؼر  ُؼؼقق فِقجؼؼقب هؼؼق اّ ؼؼؾ مىِ

: لوق مل ٕج  ظِؼٜ  ّق افتًِٔؾ ؾٔٓٚ نؿؾ مـ  ٚب ادًٚمالت ؽرهٚد لفذا اِقك ظذ افتحر ؿد ؿٚفقا

ؼ  ف: ّقَّ ادرء ؿ   ًتٌَؾ افٌَِٜ ل ًت  رهٚ ت ؽر افٌقـ لافٌٚئط  ٚ ً ًتٌَح لمؼع  نل حُّٜ ًتِحي

ٚد فُـ هذاق اّمراق فقرلد اف فٔؾ  ف ؾٌَٔك ظذ افتحر ؿ.  ذفؽ فٔس درمه

د لؿٔؼؼؾ: وٕؼؼ ؼؼف مؼؼـ افًّؼؼقف افؼؼذن ًخؼؼصَّ َّٕ ف مؼؼـ افًّؼؼقف افؼؼذن دخِؼؼف هؼؼذا احلؼؼ  ٞ  َؼؼقـ افًِؼؼًمء: و

 طافتخهؼؼٔصد لافٍؼؼرؾ  ٔؼؼًْٓم: هؼؼؾ اخلهؼؼقص ـؼؼٚق ؿٌؼؼؾ احلؼؼ  ٞ نف  ًؼؼ ك  لظْؼؼ مٚ ؿؼؼٚـ افٌْؼؼل 

ٜه مْف نف ُ   هذا احل  ٞ هؾ ـٕٚٝ افهقرة ادخهق ٜ خٚرج

لظؼؼؼذ افًّؼؼؼقف ؾؼؼؼؼ٘قَّ افْتٔجؼؼؼٜ متَٚر ؼؼؼؼٜ ظؼؼؼذ احلُؼؼؼؼؿ مؼؼؼٚ ظؼؼؼ ا ظْؼؼؼؼ  احلٍْٔؼؼؼٜد ؾؼؼؼؼ٘ق احلٍْٔؼؼؼٜ  ؼؼؼؼرلق نقَّ 

ؼؼٚ تهؼؼٔص افًّؼؼقف ُ ؼؼ   ٕه ؼؼٚ افًّؼؼقف افؼؼذن دخِؼؼف افتخهؼؼٔص ؾٔجؼؼقز  ؼؼًم هؼؼق دل نق  ُؼؼقق  َقتؼؼفد لنمَّ

مْؼؼؼفد فُؼؼؼـ ٕرجؼؼؼع دًؼؼؼٖ تْٚ: افًِؼؼؼًمء  َقفؼؼؼقق: وق هؼؼؼذا احلؼؼؼ  ٞ  هؼؼؼقص: ّنؼؼؼف ثٌؼؼؼٝ نق ا ؼؼؼـ ظّؼؼؼر 
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يؼؼٝ افٌْؼؼل     مًؼؼؼتٌَؾ افٌَِؼؼٜ مًؼؼؼت  ر  ٔؼؼٝ ادَؼؼؼ س  طؿؼؼٚـ: رؿٔؼؼٝ ظؼؼؼذ  ٔؼؼٝ حٍهؼؼؼٜ ؾرن

  َيض حٚجتف.

ؼصد ّق ؿٚظؼ ة ؾَٓٚئْؼٚ لشؼٚئر ؾَٓؼؼٚء َٕؼقـ: وق حؼ  ٞ ا ؼـ ظّؼر فؼٔس   ْٚشؼ د لوٕؼًم هؼق  هد

ؼؼؼؼ  وُ  ؼؼؼؼ فٔؾى جؼؼؼؼٚزفد وَذ اّ ؼؼؼؼؾ ت نحٚد ؼؼؼؼٞ افٌْؼؼؼؼل  لاّدفؼؼؼؼٜ  طاحلؼؼؼؼ  ٞ: ننْؼؼؼؼٚ ُ ٕهؼؼؼؼر وػ افًَّْ

ا مؼؼـ افًِؼؼًمء ادتَؼؼ مغ  لمؼؼْٓؿ اّمؼؼرف ت  -افؼؼؼظٜٔ ن ؼؼٚ ًدُّؼؼٜ لفًٔؼؼٝ  ًّْؼؼقخٜد لفؼؼذا ؾؼؼ٘ق ـثؼؼره

جيًِؼؼؼؼؼقق  -ٚزملد لا ؼؼؼؼؼـ صؼؼؼؼؼٚهغد لؽؼؼؼؼؼرهؿ مؼؼؼؼؼـ ؾَٓؼؼؼؼؼٚء احلؼؼؼؼؼ  ٞ ـتٚ ؼؼؼؼؼف افْٚشؼؼؼؼؼ  لادًْؼؼؼؼؼقخد لاحلؼؼؼؼؼ

افتخهؼؼٔص داخؼؼاله ت مًْؼؼك افًْؼؼ د ؾٚفًْؼؼ  ظْؼؼ  ظِؼؼًمء احلؼؼ  ٞ فؼؼف مًْٔؼؼٚق: مًْؼؼكه خؼؼٚص لمًْؼؼك 

ا ظؼذ رؾؼع احلُؼؿ  ٚفُِٔؼٜ  ظٚفد ؾٚدًْك افًٚف   خؾ ؾٔف افتخهٔصد لادًْك اخلٚص  ُؼقق ؿؼٚسه

ٝ ت ـؼؼالف  ًؼؼض نهؼؼؾ افًِؼؼؿ نق هؼؼذا احلؼؼ  ٞ ٕٚشؼؼ و لفؼؼذا وذا رنيؼؼافؼؼذن تقاوؼؼع ظِٔؼؼف ادتؼؼٖخرلقد 

ؼص ٚ مًْٚك ننف راؾعو ففد  ؾ ؿ   َه لق  ؼف ننؼف ً هد د لهؼذا لاوؼح ت فِح  ٞ اّلـ ؾِٔس ُزمه

 اشتخ اف ـثر مـ ادتَ مغ راٜ اب ظِٔٓؿ.

ؼصد ل ْؼٚءه ظؼذ ذفؼؽ ؾَْؼقـ: وق احلؼ  ٞ  لهؼق ؾًؼؾ  -ظذ افًّقف ح  ٞ ا ـ ظّؼر هؼذا  هد

ؼؼص افًّؼؼقفلمؼؼـ افَقاظؼؼ  اّ ؼؼقفٜٔ ظْؼؼ ٕٚ: -د  طل افٌْؼؼ د هؼؼذك ؿٚظؼؼ ة منؼؼٓقرة نق افًٍؼؼؾ  هد

خهؼؼص هؼؼذا افًّؼؼقفد ل ْؼؼٚءه ظِٔؼؼف ؾٕ٘ؼؼف جيؼؼقز اشؼؼتٌَٚـ افٌَِؼؼٜ لاشؼؼت  ٚرهٚ ت افٌْٔؼؼٚق  -ظْؼؼ  ؾَٓٚئْؼؼٚ 

هؼؼؼٜ: ّقَّ افٌْؼؼؼل  ا وُ ت مقوؼؼؼًغد ظْؼؼؼ ٕٚ ؾَٓٚئْؼؼؼؼٚ ُ  طمؼؼؼـ ؽؼؼؼر ـرا ؼؼؼٚ ن ؼؼؼ ه ُ  ًٍؼؼؼؾ صؼؼؼؼٔئهٚ مُرلهه

ٚ وُ ت مقوًغ ؾَط: ًٍ  ؾ افرشقـ صٔئهٚ مُرلهه

: مؼؼؼٚ ـؼؼؼٚق مؼؼؼـ  ؼؼؼٚب افتًِؼؼؼٔؿد  ًْؼؼؼل نؿؼؼؼقـ هؼؼؼذك افٍٚئؼؼؼ ة خؼؼؼٚرج افؼؼؼ رس فُؼؼؼـ ادقوؼؼؼع اّلـ ●

ـؼٚق  ًؼًّٓؿ اِ ؼٜ ت  ؼالة  طنظىُٔؿ و ٚهٚ. لمثَِّقا هلٚ  ًم جٚء ت ح  ٞ نيب شًٔ  نق افٌْل 

مؼؼرة فِتًِؼٔؿد لهؼؼق تًِؼؼّٔٓؿ ننؼؼف  طل لؾًِؼف افٌْؼؼ طافيٓؼرد ؾَٔقفؼؼقق: هؼؼذا مُؼرلكو فٌؼؼر افٌْؼؼل 

 ً َرن ت افهالة افن ٜ.
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اد  طد ؾَؼؼؼ   ًٍؼؼؼؾ افٌْؼؼؼل  ط: وذا ـؼؼؼٚق مؼؼؼـ  ؼؼؼٚب افًؼؼؼٓق مْؼؼؼف اّمؼؼؼر افثؼؼؼٚي ● ؼؼؼٚ شؼؼؼٓقه مُرلهه

لاحلؼؼ  ٞ  -إٍتؼؼؾ مؼؼـ رـًتؼؼغ  طنق افٌْؼؼل    لاِؼؼقا ظِٔؼؼف مؼؼٚ جؼؼٚء ت حؼؼ  ٞ نيب هر ؼؼرة 

ًتؼؼغ ت ر ٚظٔؼؼٜ ثؼؼؿ إٍتؼؼؾ وػ ن ؼؼحٚ ف شؼؼِؿ مؼؼـ رـ -ت افهؼؼحٔحغ ادًؼؼّك  حؼؼ  ٞ ذن افٔؼؼ  ـ 

: ؾتنٌٔؽ افٌْل  ٌَّؽ  غ ن ٚ ًفد ؾَٚفقا هْٚ شٓقد ّنف شٓٚ ت  ؼالتف  طظذ هٔئٜ ادٌوٛ لص

ا تنؼؼٌُٔف ّ ؼؼٚ ًفد ؾٓؼؼق مُؼؼرلكو فؼؼف لفٌؼؼركد لؿؼؼ  ؿؼؼٚـ افٌْؼؼل  ؾٖشؼؼَط رـًتؼؼغد ؾُٔؼؼقق ـؼؼذفؽ شؼؼٓقه

د ؾتنؼؼٌٔؽ اّ ؼؼٚ ع مُؼؼرلك ؿٌؼؼؾ شؾؼؼال  نؼؼٌؽ  ؼؼغ ن ؼؼٚ ًفد ؾٕ٘ؼؼف ت  ؼؼالة مؼؼٚ إتيؼؼر افهؼؼالة»: ط

افهالة ل ً هٚ: ّق  ً  افهالة فؼف نجؼر افهؼالة مؼٚ داف ت مهؼالكد ؾُٔؼقق ادُؼرلك داخؼؾ ظّؼقف 

 احل  ٞد لوق ـٚق ؿٚـ ا ـ ا اق  خالؽ ذفؽ فيٚهر احل  ٞ.

ْٕؼؼٚ  ؼؼرم احلؼؼ  ٞ ل ًؼؼرؽ  ا مؼؼـ وخقا فُؼؼـ نردت نق تًؼؼرؽ مًؼؼٖ ٜ نكـؼؼ  ظِٔؼؼؽ اِق: نق ـثؼؼره

ٓٔؼؼؼؼؼٜ افتؼؼؼؼؼل ظرؾٓؼؼؼؼؼٚ ؿٌؼؼؼؼؼؾ ؾؼؼؼؼؼٔيـ نق افًِؼؼؼؼؼًمء رآؼؼؼؼؼؿ اب تًؼؼؼؼؼٚػ ؿؼؼؼؼؼ  تًّؼؼؼؼؼ لا ظؼؼؼؼؼ ف افًّؼؼؼؼؼؾ ادًؼؼؼؼؼٖ ٜ افٍَ

ء دـ   ٚحلؼ  ٞد َٕؼؼقـ: ُد ؿؼؼ   ُؼقق ؿؼؼ  خٍؼؼك ظؼـ  ًوؼؼٓؿ ؾحْٔئؼؼذى جيؼٛ نق ًّٕؼؼؾ  ٚحلؼؼ  ٞد شؼؼقا

ظذ لجقب نل حر ؿ نل ـراهٜ نل ٕ بد لؿ   ُقق فف ٕير لتٖل ؾد ؾؼٕٚير فتٖل ِؼف لٕيؼرك ؿٌؼؾ نق 

  ٚحل  ٞ. تً فف ظذ ظ ف ظِّف

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 

وًٕم اّظًمـ  ٚفينٚتد لوًٕم فُؼؾ امؼرئى » قاٍ: ط إٔ ايٓيب    عٔ عُس بٔ اخلطاب -6

 ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.شمٚ ٕقم

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
  َقـ:  ٚب افقوقء.  

وقءد لهقظَ  ادهْػ  ٚ هٚ ت اف  افًٍؾد نن: ؾًؾ افقوقء. :قي

وٕؼًم اّظؼًمـ  ٚفينؼٚتد لوٕؼًم فُؼؼؾ »ؿؼٚـ:  طنق افٌْؼل    نلـ حؼ  ٞ ؾٔؼف حؼ  ٞ ظّؼر 

د نتؼؼك ادهؼؼْػ  ؼؼذا احلؼؼ  ٞ ت  ؼؼٚب افقوؼؼقء لمل  ؼؼٌٖت  ؼؼف ت نلـ افُتؼؼٚب دْٚشؼؼٌٜ: شامؼؼرئى مؼؼٚ ٕؼؼقم

ٍَِّغد لوٕؼًم هؼل  نق نلـ اّؾًٚـ افتل  تُِؿ ظْٓٚ وًٕم هل افقوقءد لمٚ ؿٌِٓٚ فًٔٝ مـ نؾًٚـ ادُ

ؾ  ؼغ افؼْجس لادتؼْجسد  نحُٚفو متًَِٜ  ّٚظٔٚقد ؾتتًِؼ  ٚملٚء نهق ٕجسو نف ضٚهرد لـٔػ ً ٍؼرَّ

 لـٔػ ٕحُؿ  ِٕٜٚٔ افتل جيقز افتىٓر  ٚ مـ ؽرهٚ  .....

تًؼؼٚػ: وٕؼؼف  ؼؼ خؾ ت ٕهؼؼػ  ♫لهؼؼذا احلؼؼ  ٞ مؼؼـ نهؼؼؿ اّحٚد ؼؼٞد حتؼؼك ؿؼؼٚـ افنؼؼٚؾًل 

ؿؼؼٚـ ا مؼؼؼٚف ناؼؼ : وق افٍَؼؼؼف  ٌْْؼؼل ظؼؼؼذ نر ًؼؼٜ نحٚد ؼؼؼٞد نحؼؼ  هؼؼؼذك اّحٚد ؼؼٞ اّر ًؼؼؼٜ افٍَؼؼفد لؿؼؼؼ  

 .شوًٕم اّظًمـ  ٚفينٚت»: ح  ٞ ظّر

َّٔؼٜ ت نحُؼٚف افْٔؼٜد نطْؼف  اد لفَِؼرات ـتؼٚب اشؼّف: اًّمْ ل ًط نحُٚف هذا احل  ٞ ضق ِٜ جؼ ه

ٜد ؾٖحُؼٚف افْٔؼٜ ـثؼرة ـذفؽ فُل توٌط افًجع ت اشؿ افًْقاقد لافُتٚب مىٌؼقع نـثؼر مؼـ ضًٌؼ

ٚ مـ نهؿ اّحُٚف ظذ شٌٔؾ ا جيٚز. اد لفُـ شٖذـر  ًوه  ج ه

 باُب إلَوضوء
 



 
35 
 

 جيٛ نق ًِٕؿ نق افْٜٔ ٕقظٚق: : نلـ مًٖ ٜ

  .ٕٜٔ افَه  ♦

 .لٕٜٔ افتّٔٔز ♦

 ؾٖمٚ ٕٜٔ افَه  ؾ٘ق افٍَٓٚء ُ  تُِّقق ظْٓٚد لوًٕم  تُِؿ ظْٓٚ ت ـتٛ افًَٚئ .

 ل ًْقق  ٚفتّٔٔز نمر ـ:ظْٓٚ افًًِمءد  لنمٚ ٕٜٔ افتّٔٔز ؾٓل افتل  تُِؿ

 أٔز افًٌٚدة مـ افًٚدة.اّمر اّلـ : 

 أٔز افًٌٚدات  ًوٓٚ مـ  ًض.لافثٚي : 

ؾؼال تؼٗجر وُ  ْٔؼٜد لُ تهؼح افًٌؼٚدة وُ  شوًٕم اّظًمـ  ٚفينٚت»: طلهذا مًْك ؿقـ افٌْؼل 

مؼؼع افهؼؼحٜ ً نؼؼسط هلؼؼٚ ذطو شؼؼٚ ؼ لهؼؼق  ْٔؼؼٜد ؾؼؼّٚجر  ٚفَهؼؼ د افْٔؼؼٜ اّلػد لافهؼؼحٜ  ؼؼٚفتّٔٔزد ل

 افَه .

ا مٚ  تًِؼ  َقفف:  ا: ادَهقد ظرؾْٚ وذه  .لننقاع افينٚت لن ٚ ٕقظٚق شوًٕم اّظًمـ  ٚفينٚت»وذه

  نّؾ اّمر ـ:  نّؾ ٕٜٔ افَه د لٕٜٔ افتّٔٔز. شلوًٕم فُؾ امرئى مٚ ٕقم»لؿقفف: 

ؼٚ ّيب لؿ  جٚء ادهْػ  ذا احل  ٞ فِ ُفٜ ظذ نق مجٔؼع ا فًٌؼٚدات ُ ؼ  ؾٔٓؼٚ مؼـ ٕٔؼٜد خالؾه

ـؼؼٚق  ؼؼرم نق افقوؼؼقء ُ ً نؼؼسط فؼؼف افْٔؼؼٜد  -ظِٔؼؼف راؼؼٜ اب-حٍْٔؼؼٜ افؼؼًًْمق ؾؼؼ٘ق ن ؼؼٚ حٍْٔؼؼٜ افؼؼًًْمق 

لق  اّمقر  َّٚ  هٚ( وػ مًٚقى نخرم.  لفذفؽ ـٚق هلؿ ت افَقاظ  ً ٌرد

ا مًْٔؼٜ ُ ًتنؼسط هلؼٚ افْٔؼٜد مْٓؼٚ: ـؼؾ مؼؼٚ  َٕؼقـ: وق مجٔؼع افًٌؼٚدات ً نؼسط ؾٔٓؼٚ افْٔؼٜد وُ نمؼقره

ٚ ؾال ً نسط ؾٔف افْٜٔ. ًه ٌهٚد نل ذضهٚد نل مٕٚ  ـٚق مـ  ٚب اّحُٚف افقؤًٜد ؾُؾ مٚ ـٚق شٌ

لمؼؼؼـ اّحُؼؼؼٚف افقوؼؼؼًٜٔ: ـثؼؼؼر مؼؼؼـ اّؾًؼؼؼٚـ افتؼؼؼل  ًٍِٓؼؼؼٚ اِدمؼؼؼل: ـٚ تالؾؼؼؼٚتد ؾّؼؼؼـ نتِؼؼؼػ 

ْؼٚ  ؼرلق ئْز ؼؾ ت هؼذك ادًؼٖ ٜ: نق ؾَٓٚفٌرك صٔئهٚ ؾٕ٘ف  ستٛ ظِٔف حُّف لفق مل  ْقد لمـ  ٚب افت

ؼؼؼٚ لجؼؼؼٛ ظِٔؼؼؼف افوؼؼؼًمقد ؾُٖنؼؼؼف ـنؼؼؼ  ؼؼؼ كد ؾُؼؼؼٚق  نق اجلؼؼؼًمع وتؼؼؼالؽو  ؼؼؼ فٔؾ نق مؼؼؼـ جؼؼؼٚمع نجٌْٔؼؼؼٜ خىه
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د  ؼؼٚ  ُؼؼقق مٓؼؼر مثؼؼؾى ٕه ؼؼٚ لنحٔٚ ؼؼٚ  ُؼؼقق نرصه ٕه ؼؼٚ مؼؼـ حٔؼؼٞ ننؼؼف جيؼؼٛ ؾٔؼؼف اّرش نل مٓؼؼر ادثؼؼؾد نحٔٚ وتالؾه

ٔهٚ لجؼٛ ؾًِم ـٚق وتالؾهٚ ؾال ًتنسط ؾٔف افْٜٔد لفذا ؿؼٚ ؼـ جؼٚمع زلجؼف ت  ؼٚر رموؼٚق ٕٚشؼ : وق مي فقا

 ظِٔف افٍ  ٜ لؾً   قمف.

ًٔنسط ؾٔف افْٜٔ.  لؿٔؾ: وٕف فٔس وتالؾهٚ ؾ

: ـؼؼؾ مؼؼٚ ـؼؼٚق مؼؼـ  ؼؼٚب نؾًؼؼٚـ افؼؼسلؿد ؾؼؼ٘ق افؼؼسلؿ ُ  اّمؼؼر افثؼؼٚي  ؼؼٚ ُ ً نؼؼسط ؾٔؼؼف افْٔؼؼٜ ؿؼؼٚفقا

ًٔنسط ؾ ؾو ؾ ًَ  ٔف افْٜٔ.ًتنسط ؾٔٓٚ افْٜٔد  خالؽ افُػد ؾ٘ق افُػ ٌؾ

د ؾِؼؼق ـؼٚق مؼؼع ادؼؼرء  وذق: افؼسؿ ُ ًتنؼؼسط فؼف افْٔؼؼٜد لفؼؼذا ؾْٕ٘ؼٚ َٕؼؼقـ: وق وزافؼؼٜ افْجٚشؼٚت تؼؼَرؿو

فؼؼؼٝ افْجٚشؼؼؼٜ   ؾًؼؼؼَط ا ٕؼؼؼٚء مؼؼؼـ  ؼؼؼ ك مؼؼؼـ ؽؼؼؼر ؿهؼؼؼ  ؾقؿؼؼؼع ظؼؼؼذ دؼؼؼؾ متؼؼؼْجس ـثؼؼؼقبد ؾزا
ى
وٕؼؼؼٚء مؼؼؼٚء

ر. ًٓ   ًٌٛ شَقط املٚء مـ   ك َٕقـ: ضي

ؼرد لمثِف فق جًؾ امرك ثق ؼف ت ؾْؼٚء  ٔتؼف ؾْؼزـ  ًٓ مىؼرو مؼـ افًؼًمء ؾؼٖزاـ ظؼغ افْجٚشؼٜ َٕؼقـ: ضي

 ّنف ُ ً نسط ؾٔف افْٜٔ.

ؼػ  ؾتجؼٛ ؾٔؼف افْٔؼٜد  ـي ًٔنؼسط ؾٔؼف افْٔؼٜد مثؼؾ  ؼٔٚف رموؼٚقد ؾؼ٘ق  ؼٔٚف رموؼٚق  لنمٚ افُػ ؾ

 ؾال  ٔٚف دـ مل  ٌٔٝ افهٔٚف مـ افِٔؾ.

لق افؼؼسؿد مثؼؼؾ مؼؼـ مل لؿؼؼ  جيتّؼؼع ت افًٌؼؼٚدة افقاحؼؼ ة تؼؼَرؿو لـؼؼػد ؾؼؼال ً ؼؼٗجر وُ ظؼؼذ افُؼؼػ د

 ْؼؼق  ؼؼٔٚف افْٚؾِؼؼٜ وُ ت نمْؼؼٚء افٔؼؼقفد ؾٕ٘ؼؼف ت نلـ افْٓؼؼٚر تؼؼؼٚرؿو ؾؼؼال ً نؼؼسط فؼؼف افْٔؼؼٜد ؾؼؼ٘ذا ٕؼؼقم ؿٌؼؼؼؾ 

ؼف وُ  -مثاله -افزلاـ  ٍُّ ن ٌح ـٚؾهٚد ؾال ً ٗجر وُ مـ حغ افُػد لمٚ ؿٌِف ؾال  ؼٗجرد لُ  هؼح ـ

 ٚر. ؼط نق ُ  ٖيت  ٍٚش ى ؿٌِف لهق ظ ف اّـؾ ت افْٓ

ٚ-ؿٔؾ   ادًٚئؾ. نصٔٚء نخرم فُـ هذك نهؿُّ  -نيوه
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
فقُ نق نصؼ ظذ نمتل ّمرهتؿ  ٚفًقاؿ »ؿٚـ:  ط إٔ زضٍٛ اهلل    عٔ أبٞ ٖسٜس٠ -7

 ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.شظْ  ـؾ  الة

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
د  ٚفًؼؼقاؿ  ّؼؼقع نمؼؼر ـ: افًٍؼؼؾ لاِفؼؼٜد   ْٚ ظؼؼذ اشؼؼتحٌٚب افًؼؼقاؿد لادؼؼرا هؼؼذا احلؼؼ  ٞ  ؼؼ فُّ

د  ٚفًقؿ: افًٍؾ دلق اِفٜ.  لؿِٝ فؽ  ّقع اّمر ـ ّق مـ نهؾ افًِؿ مـ ؿٚـ: وق ادرا

د  ٚفًقؿ  ّقع اّمر ـ ؾٚفًٍؾ هؼق تْئؼػ افٍؼؿ نل تْئؼػ اّشؼْٚقد لنمؼٚ  ملٚ َٕقـ وق ادرا

ٕف ا تٔؼٚق  ؼّٚراؿ نل  ًؼقد صؼجرى ُ  تٍتؼٝد لفؼذفؽ ؾؼ٘ق ظْؼ  ادتؼٖخر ـ ُ  ُؼقق ادؼرء ؿؼ  اِفٜ ؾ٘

 ؾًؾ افًقاؿ وُ  قجقد اّمر ـ: 

ـف ت ؾٔف ـًم جٚء ظؼـ افٌْؼل  ـؼٚق  نؼقص ؾؼٚك ثؼؿ جيًِؼف ظؼذ ضؼرؽ فًؼٕٚف ل َؼقـ:  طنق حيرد

ؼؼؼؾو فًِؼؼؼقاؿد لنمؼؼؼٚ نع نع. لهؼؼؼذا احلؼؼؼ  ٞ حٍيقٕؼؼؼفد ظْؼؼؼ  افنؼؼؼٔخغ. ؾؼؼؼ ـ ظؼؼؼذ نق افتحر ؼؼؼؽ هؼؼؼذ ًَ ا ٌؾ

ٚد ؾال   مـ افًٍؾ لهق صقص افٍؿ. ـه  لوع افًقاؿ ت ضرؽ افٍؿ ؾِٔس شقا

: اِفؼؼٜد ظؼؼذ ادنؼؼٓقر ظْؼؼ  ادتؼؼٖخر ـ ُ  تحَؼؼؼ افًؼؼْٜ وُ  ِٚفؼؼٜ لهؼؼق اّراؿ مؼؼـ اّمؼؼر افثؼؼٚي

 جذرك نل مـ ؽهْفد نل نق  ٖيت  ًقد صجرة ُ  تٍتٝد ؾٕ٘ف جيقز حْٔئذى ل تحَؼ  ف افًْٜ.

: وق ادؼرء  -لهق افرلا ٜ افثٕٜٚٔ -لؿٔؾ  ننف  تحَؼ افًْٜٔ ظْ  ؾَ  اِفٜ  ّجؼرد افًٍؼؾد ؾَؼٚفقا

ء ـؼٚق مؼـ صؼجر  وذا نراد نق  تًقؿ ل تحَؼ فف هذا افًْٜ لمل  ُـ ظْؼ ك ظؼقدو  نؼقص ؾؼٚك  ؼفد شؼقا

ْيؼػ ُ  تٍتٝ نل مـ نراؿ ؾٕ٘ف جيقز نق  نقص ؾٚك  خرؿٜد ؾٖٔيت  خرؿٜ ـٓذا ضرؽ افًًممؼٜ ثؼؿ  

 ؾٚك ؾٔٓٚد ؾٔحهؾ فف  ٚ افًْٜ.
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نل نق  ؼؼؼٖيت  ىؼؼؼرؽ و ؼؼؼًٌف ؾٔنؼؼؼقص ؾؼؼؼٚك ؾٔؼؼؼفد لهؼؼؼذك افرلا ؼؼؼٜ افثٕٚٔؼؼؼٜ ت مؼؼؼذهٛ ناؼؼؼ  لاختٔؼؼؼٚر 

افنؼؼؼؼٔ  تَؼؼؼؼل افؼؼؼؼ  ـد ّق ادَهؼؼؼؼقد افْيؼؼؼؼر فًِّؼؼؼؼٚيد ؾَؼؼؼؼٚـ: وق مؼؼؼؼـ ادًؼؼؼؼٚي افتْئؼؼؼؼػد ل ْؼؼؼؼٚءه ظِٔؼؼؼؼف 

ًًٔتحٛ تْئػ اّشْٚق  قف اجلًّٜ ملٚ ذـر افًًِمء نلؿٚت اشت  حٌٚب افًقاؿ.ؾ

لظذ افَقـ افثٚي وذا مل جي  ذفؼؽ نل  تحَؼؼ  ًؼض افًؼْٜٔ  ٚفٍرصؼٚة لادًجؼققد ّق ادَهؼقد 

 هق ٕيٚؾٜ اّشْٚق لافٍؿ.

 لافَقُق ؿق ٚق لـالمهٚ ًمٍتك  ف.

هؼذك مؼـ افهؼٔغ افتؼل تؼ ـ ظؼذ افْؼ بد  شفقُ نق نصؼ ظذ نمتل ّمرهتؿ»: طلؿقـ افٌْل 

ؼؼؼ افٌْؼؼل ّق  فؼؼقُ( حؼؼرؽ امتْؼؼٚعد ؾ َِّ افقجؼؼقب ظؼؼذ ذفؼؼؽ ؾؼؼٚمتْع افقجؼؼقبد ؾحْٔئؼؼذى  ؼؼ فْٚ  طً

 ظذ نق افًقاؿ مْ لب.

لُ تًؼٚرضد لفؼذا اشؼتحٛ  شظْ  ـؾ لوقء»نن: ؿٌِٓٚد لؿ  جٚء  شظْ  ـؾ  الة»لؿقفف: 

افًِؼؼؼؼًمء ظْؼؼؼؼ  افهؼؼؼؼالة لظْؼؼؼؼ  افقوؼؼؼؼقءد ؾؼؼؼؼ٘ق افقوؼؼؼؼقء ذطو فِهؼؼؼؼالةد ؾحْٔئؼؼؼؼذى  ُؼؼؼؼقق افتًؼؼؼؼقؿ ظْؼؼؼؼ  

ؿو ظْ  اف  هالة.افقوقء تًقُّ

ذـؼؼؼرلا مقاوؼؼؼع ً ُؼؼؼرك ؾٔٓؼؼؼٚ افًؼؼؼقاؿد لمؼؼؼـ هؼؼؼذك ادقاوؼؼؼع  -مؼؼؼـ  ؼؼؼٚب افٍٚئؼؼؼ ة  -لفُؼؼـ افًِؼؼؼًمء 

ٚد ًٕٔٝ اِق. ًه هٚ اثْل ظؼ مقو لهٚ.. نطـ ا ـ ظٚ   ـ ظ َّ  افتل ظ ُّ

: نق  ُقق ت حَِٜ ظِؿ ؾٕ٘ف ً ُرك ؾٔف افًؼقاؿد ّق هؼذا مؼـ افًٌؼٞد  لمـ هذك ادقاوع ؿٚفقا

لا مقاوع نخرم ًتر  اجع ت دِٓٚ.لظ ُّ

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
 ًّؼؼؼح ادًؼؼؼٚؾر ثالثؼؼؼٜ نيؼؼؼٚف »ؿؼؼؼٚـ:  ط إٔ زضدددٍٛ اهلل    عدددٔ عًدددٞ بدددٔ أبدددٞ  ايددد    -8

ٚ لفِٜٔ  ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد َٚطًِ.شلفٔٚفٔٓـد لادَٔؿ  قمه

                   
ارحقال        وفقه اهلل: الشَّ
د لهؼق   تًؼٚػ حؼ  ٞ ظؼع  ♫ٍؼغد لؿؼ  نلرد ؾٔؼف ادقؾؼؼ هذا  ٚب ادًح ظؼذ اخل 

ن ؾو ت هذا افٌٚبد لؿ  ؿٚـ ا مٚف نا : فٔس ت ٍٕز رءو مـ ادًح ظذ اخلٍؼغد ؾٔؼف نر ًؼقق 

 .طنل ؿٚـ ؾٔف شًٌقق ح  ثهٚ ظـ افٌْل 

تر ادًْؼؼقن ظْؼف  د لفؼؼذا ؾؼؼ٘ق ظِؼًمء افًؼؼْٜ  ؼؼقردلق ادًؼح ظؼؼذ اخلٍؼؼغ  طلهؼذا مؼؼـ  ؼٚب افتؼؼقا

 ت ـتٛ اُظتَٚد مع ن ٚ حُؿو ؾرلظل فًٌٌغ:

تر ظؼؼؼـ افٌْؼؼؼل افًؼؼؼٌٛ اّلـ تر ادًْؼؼؼقن ن ؼؼؼؾو مؼؼؼـ  ط: ن ؼؼؼٚ مؼؼؼـ ادتؼؼؼقا ؼؼؼٚد لافتؼؼؼقا ا مًْق ه تره تؼؼؼقا

 ن قـ افؼ ًٜد لمـ خٚفػ ؾٔف خٚفػ ت ن ؾ اُشت ُـ.

ا ّهؾ افًْٜد خالؾهٚ فًٌض نهؾ افٌؼ عد لفؼذا نلردلك تلاّمر افثٚي ـتؼٛ  : ننف ن ٌح صًٚره

 اُظتَٚد.

 .ش ًّح ادًٚؾر»ؿٚـ:  ط َقـ ظع: وق افٌْل 

( نن: ً ٌؼؼٚح فؼؼف ادًؼؼح. لهْؼؼٚ مًؼؼٖ ٜ منؼؼٓقرة: هؼؼؾ ادًؼؼح رخهؼؼٜ نف ننؼؼف ظز ّؼؼٜ  ؾٔؼؼف  ًّؼؼح 

ؼـ  : ؾٚئؼ ة لاحؼ ة لهؼل: نق مي لجٓٚق. لمٚ ثّرة هذا اخلالؽ: هؼؾ ادًؼح رخهؼٜ نف ظز ّؼٜ  ؿؼٚفقا

ؼؼؼٚ ظؼؼؼذ ـق ؼؼؼٚ ظلؼؼؼ  ًؼؼؼٍرك هؼؼؼؾ  ًّؼؼؼح ثالثؼؼؼٜ نيؼؼؼٚف نف  ًّؼؼؼح   جه ؼؼؼٚ لفِٔؼؼؼٜ  َٕؼؼؼقـ: فؼؼؼٔس هؼؼؼذا  رَّ قمه

ي   
َّ
ف
ُ
 باُب إلَمْسِح عىل إلخ
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جو ظؼؼذ اظتٌؼؼٚر افًؼؼٍر ُ ظؼؼذ ـؼؼقق ادًؼؼحد لوٕؼؼًم ظؼؼذ افز ؼؼٚدة ظؼؼـ ثالثؼؼٜ نيؼؼٚف.  رخهؼؼٜد لوٕؼؼًم هؼؼق  ؼؼرَّ

ؼٚ  رخهؼٜ ادًؼح  َه ؼؼو  ؼرخص افًؼٍرد لفؼٔس متًِ ِد لاوح افرد  افرد ظذ نق هذا افْزاع وًٕم هق متً

ٚ لفِٜٔ لو ٚد ّنف  ًّح  قمه َه ق ظلؼ ت شؼٍركد لفؼذفؽ ؿؼٚـ  ًؼض نهؼؾ افًِؼؿ: وٕؼف ُ ثّؼرة ت مىِ

 ـقق ادًح رخهٜ نف ظز ّٜ.

لاّؿؼؼؼرب َٕؼؼؼقـ:  ؼؼؼؾ هؼؼؼق رخهؼؼؼٜ لفؼؼؼف ثّؼؼؼرةد لثّرتؼؼؼف ت اُشؼؼؼت ُـ مؼؼؼـ جٓؼؼؼٜ نق اّ ؼؼؼؾ ت 

ادًؼؼؼح افرخهؼؼؼٜ لافتخٍٔؼؼؼػد ؾؼؼؼال ٕنؼؼؼ د ت جًؼؼؼؾ ؿٔؼؼؼقدى ؾؼؼؼًٔم رخؼؼؼص افؼؼؼؼع ؾٔؼؼؼفد ؾْْيؼؼؼر فًِّْؼؼؼكد 

ًٖشؼؼؼَط افًٌؼؼؼؾ فُؼؼؼؾ افٌرَجؼؼؼؾ لًن ؼؼؼ ـ  ٚدًؼؼؼح  لادًْؼؼؼك وٕؼؼؼًم هؼؼؼق افتخٍٔؼؼؼػ ظؼؼؼذ افْؼؼؼٚس لافتًؼؼؼٓٔؾد ؾ

 فيٚهرهٚ ؾَطد  ٚ   فْٚ ظذ نق ادَهقد افتخٍٔػ.

ا حََٓؼٚد لفؼذا ؾؼ٘ق  ا ت ادًّؼقح ظِٔؼف  هؼًٛ جؼ ه ل ًض افًًِمء رآؿ اب تًٚػ  ذـر ؿٔقده

ت  -راؼؼٜ اب ظِؼؼٔٓؿ  -اّ ؼؼؾ افتخٍٔؼؼػ ت هؼؼذك افَٔؼؼقدد لفؼؼذا ؾؼؼ٘ق ؾَٓٚءٕؼؼٚ مؼؼـ نلشؼؼع ادؼؼذاهٛ 

مًٖ ٜ ادًّقح ظِٔؼفد ؾٔجٔؼزلق ادًؼح ظؼذ اجلؼقارب مؼع نق احلؼ  ٞ مل  ثٌؼٝ ؾٔؼفد لفُؼـ هؼق مؼـ 

ؾد   ٚب ا حلٚؾ لجٚء ظـ افهحٚ ٜد لت رلا ٜ ظْ هؿ ؿق ٜ ً ٍتك  ٚ ننف جيقز ادًّح ظؼذ ادًخؼرَّ

َِّ  افذن فٔس ؾٔف جِ  نشٍِفد لهُذا.  لظذ ؽر ادًجي

 ظرؾْٚ   ًّح( ن ٚ ظذ شٌٔؾ افرخهٜ. ش ًّح»: ط  َقـ افٌْل

 ادًٖ ٜ افثٕٜٚٔ ت   ًّح( هؾ ادًح نؾوؾد نف نق ؽًؾ افرجؾ نؾوؾ 

ؼؼؾ مؼؼٚ ظِٔؼف احلؼؼٚـد لنق ُ  ؼؼٚفػ مؼؼٚ ظِٔؼف حٚفؼؼف ؿٌؼؼؾ ذفؼؼؽد  ًَ ءد لوٕؼًم اّؾوؼؼؾ ٌؾ َٕؼقـ: مهؼؼٚ شؼؼقا

ّٚؾوؼؾ نق  ًٍؼؾ افقوؼقءد ؾال  ٌِس فًّٔح لُ  ِع فًٌٔؾد ؾ٘ذا نراد افقوقء ؾًم هؼق حٚفؼف  ؾ

 لنق  ًٌؾ نل  ًّح ظذ حًٛ حٚففد هذا هق اّؾوؾ.

ؼؼٚ  شادًؼؼٚؾر»: - ؼؼذ اب ظِٔؼؼف ل  ؼؼف لشؼؼِؿ  -لؿؼؼقـ ٌْٕٔؼؼٚ اّـؼؼرف  د  ٚدًؼؼٚؾر: ادًؼؼٚؾر ذظه ادؼؼرا

ؼؼؿ  ًؼؼٍركد لؿؼؼ  ثٌؼؼٝ ظؼؼـ ا ؼؼـ ظٌؼؼٚس لا ؼؼـ ظّؼؼر  ٌُ  َكؼؼ ادًؼؼٚؾر مؼؼـ »ن ؼؼًم ؿؼؼُٚ:    افؼؼذن ًح
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رك ا مؼؼٚف مٚفؼؼؽ ًؿؼؼ د  شمُؼؼٜ وػ ًظًؼؼٍٚق ٚد  ♫ر ذفؼؼؽ ـؼؼًم ؿؼؼ َّ تًؼؼٚػ  ٖر ًؼؼٜ ً ؼؼًردد شؼؼتٜ ظؼؼؼ ؾرشؼؼخه

ٔهٚد ؾ فْٚ ذفؽ ظذ نق هذا افتَ  ر منٓقر ظْ  افهحٚ ٜ ؾًّْؾ  ف.  ثًمٕٜٔ لنر ًغ مٔاله هٚصّ

رو ت  شثالثؼؼٜ نيؼؼٚف لفٔؼؼٚفٔٓـ»ؿقفؼؼف:  د  ؼؼٚفٔقف لافِِٔؼؼٜ هؼؼق نر ؼؼع لظؼؼؼلق شؼؼٚظٜد لهؼؼذا مَؼؼ َّ ادؼؼرا

 ش ؼؼؼقف اجلًّؼؼؼٜ اثْؼؼؼٚ ظؼؼؼؼة شؼؼؼٚظٜ»ننؼؼؼف ؿؼؼؼٚـ:  طد ؾَؼؼؼ  ثٌؼؼؼٝ ظؼؼؼـ افٌْؼؼؼل  طٕؼؼؼص حؼؼؼ  ٞ افٌْؼؼؼل 

 ؾحْٔئذى  ُقق افِٔؾ لافْٓٚر نر ًٜ لظؼ ـ.

 .شافٔقف لافِِٜٔ نر ع لظؼلق شٚظٜ»مقؿقؾهٚ ظِٔف ننف ؿٚـ:    لجٚء ظـ ا ـ ظٌٚس 

ا: ؾٚفتح  ؼؼؼ   ٚفًؼؼؼٚظٚت مًتؼؼؼزو ن ؼؼؼِف ت حؼؼؼ  ٞ افٌْؼؼؼل  لنؿؼؼؼقاـ افهؼؼؼحٚ ٜد لمًتؼؼؼزو ت  طوذه

ر ٕي د  ؼف نر ؼع لظؼؼلق  -لنؿؼقـ افٌٚفؼٛ -ر افٍَٓٚءد لافٌٚفؼٛ نق ـؼؾ مؼٚ ًؿؼ د  ؼٚفٔقف لافِِٔؼٜ ؾؼٚدرا

 شٚظٜ.

ٚ لظؼ ـ شؼٚظٜد لادًؼٚؾر  ًّؼح ثْتؼغ لشؼًٌغ شؼٚظٜد لهؼذا مًْؼك  ًه ا: ؾٚدَٔؿ  ًّح نر  وذه

ٚ لفِٜٔ»ؿقفف:   .شلادَٔؿ  قمه

 ظْ ٕٚ هْٚ مًٚئؾ ّٕرُّ ظِٔٓٚ ظذ شٌٔؾ افنظٜ:

: هؼؼؼؼذك اّيؼؼؼؼٚف افؼؼؼؼثالث نل افٔؼؼؼؼقف لافِِٔؼؼؼؼٜ ظرؾْؼؼؼؼٚ ـؼؼؼؼؿ مَؼؼؼؼ ارهٚ  ٚفًؼؼؼؼٚظٚتد فُؼؼؼؼـ  ٜ اّلػادًؼؼؼؼٖ

هؼذا افؼذن مًْؼٚد ؾٕ٘ؼف  طٕحتٚج نق ًٕرؽ متك تٌ ن  ؾَْقـ: وق   ا تٓٚ جٚءت ت ح  ٞ افٌْؼل 

ٚ لفِٜٔد ل ًّح ثالثٜ نيٚف  ِٔٚفٔٓـ»ؿٚـ:   .ش ًّح  قمه

: ؾَقفؼؼف:  ؼؼٚ ُ مًؼؼحه  ش ًّؼؼح»ؿؼؼٚفقا ٌه ٚ لاج ٚ مْؼؼ ل هٚد لحْٔئؼؼذى ـؼؼؾ مًؼؼح ؿٌؼؼؾ احلؼؼ ث نن: مًؼؼحه

د  ٚدًح ادًح افقاجؼٛد وذ  ؾِٔس داخاله ت اد ةد لوًٕم اد ة ؾًٔم  ُقق  ً  احل ثد مل  ّق ادرا

مؼؼٚ ؿٌؼؼؼؾ افقاجؼؼؼٛ مْؼؼؼ لبد شؼؼؼقاء مًؼؼؼح نل مل  ًّؼؼح هؼؼؼق اشتهؼؼؼحٚب فِحُؼؼؼؿ اّلـد ّنؼؼؼف ضؼؼؼٚهر. 

 وذق: ظرؾْٚ افَٔ  اّلـ.
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نق  ؼؼؼ ء ادؼؼؼ ة وٕؼؼؼًم  ُؼؼؼقق  ًؼؼؼ  احلؼؼؼ ث ؾٓؼؼؼؾ.. إيؼؼؼر مًؼؼؼلد ؾٓؼؼؼؾ  ثؼؼؼؿ َٕؼؼؼقـ  ًؼؼؼ  ذفؼؼؼؽ: وذ ظرؾْؼؼؼٚ

َٕقـ: وق   ا ٜ ادؼ ة تٌؼ ن مؼـ احلؼ ث نف تٌؼ ن مؼـ نلـ مًؼحى  ًؼ  احلؼ ث  احلؼ  ٞ حيتّؼؾ اُثْؼغ 

ٚد ؾّـ ؿٚـ: وٕف  ٌ ن  ٚحل ث ؾَٔقـ: وق ؿقـ افٌْل  ًه  ش ًّح ادًٚؾر ثالثٜ نيٚف لفٔٚفٔٓـ»: طم

شؼؼقاء مًؼؼح نل مل  ًّؼؼحد ؾؼؼٚفًزة  ثٌؼؼقت احلُؼؼؿ. ؿؼؼ  ُ  ًّؼؼح وُ  مًْؼؼٚك: نن جيؼؼقز فؼؼف نق  ًّؼؼحد

د لؿؼ   تؼٖخر ت ادًؼح فُؼـ  ؼ نت ادؼ ة مؼـ حؼغ  ؼا مرة لاح ة ت اّيؼٚف افؼثالثد لؿؼ   ًّؼح ظؼه

 افقجقب.

لمؼؼؼؼـ ؿؼؼؼؼؼٚـ: وق ادؼؼؼؼؼ ة تٌؼؼؼؼؼ ن مؼؼؼؼؼـ نلـ مًؼؼؼؼؼحى  ًؼؼؼؼ  احلؼؼؼؼؼ ث ؾٚشتًّؼؼؼؼؼؽ  يؼؼؼؼؼٚهر احلؼؼؼؼؼ  ٞد ؾَؼؼؼؼؼٚـ: 

 فف ادًح.  ًّح( نن:  ًٍؾ ادًحد ُ ً ٌٚح 

لمهؼؼٚ لجٓؼؼٚق ظْؼؼ  ادتؼؼٖخر ـد لادًتّؼؼ  مؼؼـ هؼؼذ ـ افؼؼقجٓغ نق   ا ؼؼٜ ادؼؼ ة تٌؼؼ ن مؼؼـ احلؼؼ ث 

ًٍٕؼؼفد لهؼؼذا افؼؼذن  ؼؼ ـ ظِٔؼؼف مًؼؼٚي افؼؼؼعد ؾّؼؼـ حؼؼغ حيؼؼٌ ث ادؼؼرء تٌؼؼ ن ادؼؼ ةد ؾِؼؼق نحؼؼ ث ادؼؼرء 

د ؾًّٔؼؼؼؼؼح ادٌؼؼؼؼؼرب لافًنؼؼؼؼؼٚء لافٍجؼؼؼؼؼر لافيٓؼؼؼؼؼر لافًكؼؼؼؼؼد ثؼؼؼؼؼؿ وذا جؼؼؼؼؼٚءت  ؼؼؼؼؼا افًؼؼؼؼؼٚظٜ اخلٚمًؼؼؼؼؼٜ ظكه

 مًٜ ؾٕ٘ف ُ  ًّح.اخلٚ

ؼؾ اثْؼل ظؼؼة شؼٚظٜ مؼـ افًؼٚظٜ افثٚمْؼٜ وػ افًؼٚظٜ افثٚمْؼٜد ٕحؼـ ؿِْؼٚ:  ًَ ا ٕٚف فْي س: فق نق امرءه

ٚ  مؼـ افثٚمْؼٜ مؼـ  ا نف مؼـ افثٚمْؼٜ  ؼٌٚحه وق اد ة تٌ ن مـ احل ثد متك تٌ ن اد ة  مـ افثٚمْؼٜ مًؼٚءه

ٔؼؾد ملؼٚذا  ّق احلؼ ث  ٌؼ ن مؼـ نلفؼفد افِٔؾ افًٚ ؼ نف مـ افثٚمْؼٜ مؼـ افهؼٌٚح  مؼٚ رنيُؼؿ  مؼـ افِ

ن ؼؼٔس احلؼؼ ث ت افٌؼؼقـ  ٌؼؼ ن مؼؼـ نلفؼؼف  ؾُؼؼذفؽ افْؼؼقف مؼؼـ نلفؼؼف هؼؼق دؼؼٌ ثو لُ ً ْيؼؼر ِخؼؼركد ؾتٌؼؼ ن 

مؼؼ ة ادًؼؼح مؼؼـ حؼؼغ افًؼؼٚظٜ افتؼؼل ٕؼؼٚف ؾٔٓؼؼٚد هؼؼؾ هؼؼق ظؼؼذ شؼؼٌٔؾ افتح  ؼؼ  نف افتَر ؼؼٛ هْؼؼٚ  اّ ؼؼؾ 

ٌهٚد  ٌهٚ  ٍك ظذ افْٚس ؾَْقـ تَر  ؾَْقـ: وق مٚ ؿٚرب افنٔ  نخذ حُّف فًؼ ف افتح   د فُـ ؽٚف

ٚ  ٚفًٚظٚت.  اف ؿٜ  ٚفثٚيد لافًزة ظّقمه

 وذق: ظرؾْٚ   ا ٜ اد ة.
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  ٚ تٓٚ ـؿ  نر ع لظؼلق شٚظٜ فَِّٔؿد لاثْٚق لشًٌقق شٚظٜ فًِّٚؾر.

مؼؼؼٚ افؼؼؼذن  ستؼؼؼٛ ظؼؼؼذ إتٓؼؼؼٚء ادؼؼؼ ة  فْْيؼؼؼر حؼؼؼ  ٞ  طوذا إتٓؼؼؼٝ ادؼؼؼ ة إيؼؼؼر حلؼؼؼ  ٞ افٌْؼؼؼل 

 ستٛ ظذ إتٓٚء اد ة حًُمق:د   طافٌْل 

احلُؼؼؿ اّلـ: ننؼؼف ُ جيؼؼقز فؼؼف نق  ًّؼؼح ظِٔؼؼفد نن: ظؼؼذ احلٚئؼؼؾد لهؼؼذا لاوؼؼحو مؼؼـ احلؼؼ  ٞ: 

مٍٓؼؼؼقف ادخٚفٍؼؼؼٜ ننؼؼؼف ُ  ًّؼؼؼحد ؾؼؼؼ٘ذا ـؼؼؼٚق ؿؼؼؼ  إؼؼؼتَض لوؼؼؼقكك  ًؼؼؼ   ش ًّؼؼؼح ثالثؼؼؼٜ نيؼؼؼٚف  ِٔؼؼؼٚفٔٓـ»

نق  ًٌؼؼؼؾ رجِؼؼفد لهؼؼؼذا لنراد افقوؼؼؼقء ؾال ؼؼ  نق  ِؼؼؼع احلٚئؼؼؾ ل -مؼؼثاله  -اّر ؼؼع لظؼؼؼ ـ شؼؼؼٚظٜ 

 ٚ ُه ٌَؾ ظْؼف  ♫لاوحو  ٚتٍٚؾ نهؾ افًِؿ ت اجلِّٜد لنؿقـ ت اجلِّٜ مل  ّق ا مٚف مٚف ًٕ تًٚػ 

ت وحؼؼ م افرلا ؼؼٚت ظْؼؼف ننؼؼف ُ تقؿٔؼؼٝ ت ادًؼؼحد ُ مؼؼ ة فؼؼفد لهؼؼذك نخؼؼذت  ؼؼف افرلا ؼؼٜ افثٕٚٔؼؼٜ فُؼؼـ 

نذق    ء نق ظّؼر  ؼط ظْ  لجقد احلٚجؼٜد ؾؼًٌض افْؼٚس ظْؼ ك حٚجؼٜ صؼ   ةد مثؼؾ مؼٚ جؼٚ

ؼؼف مؼؼ ة افز ؼؼ د افز ؼؼ   ر ؼؼ  نق  ق ؼؼؾ افرشؼؼٚفٜ وػ افنؼؼٚف نل وػ افًؼؼراؾ نل  ٍد فِز ؼؼ  نق  ًّؼؼح ظؼؼذ ًخ

وػ مكؼؼ ت نهع مؼؼ ةد ٕزلفؼؼف فِهؼؼالة ؾٔؼؼف حؼؼرجو ظِٔؼؼفد ؾٖٔـؼؼؾ ل ؼؼؼب لر ؼؼًم ل ْؼؼٚف ل هؼؼع لهؼؼق 

 ظذ راحِتف. هذك مـ احلٚجٚت ؾٖجٚز فف ظّر ذفؽ.

 ؼؼٚ َٕؼؼقـ: جيؼؼقز ذفؼؼؽ فِحٚجؼؼٜد مؼؼٚ هؼؼل احلٚجؼؼٜ   ًؼؼض افْؼؼٚس ـٌؼؼر  لادٍتؼؼظؼؼذ افرلا ؼؼٜ افثٕٚٔؼؼٜ 

شؼؼـ ل ًؼؼتىٔع افقوؼؼقء وُ ؽًؼؼؾ رجِؼؼفد لفؼؼٔس ظْؼؼ ك مؼؼـ  ِؼؼع ظْؼؼف مؼؼٚ ت رجِؼؼفد نل نق  ُؼؼقق ت 

رجِؼؼف  ًؼؼض اّصؼؼٔٚء افوؼؼٚرة  ؼؼفد مؼؼثاله مؼؼـ هؼؼذك اّمؼؼقرد ؾَْؼؼقـ: وذ مل  قجؼؼ  ذفؼؼؽ ؾٔجؼؼقز ادًؼؼح 

ج ظذ افرلا ٜ افثٕٜٚٔ.نـثر مـ ثالثٜ نيٚف فِحٚجٜد هل   نلػ مـ إُتَٚـ فِتّٔؿد ننٚ نخرد

 وذق: ظرؾْٚ احلُؿ اّلـ لهق س ح.

مؼـ  -رآؼؿ اب تًؼٚػ  -احلُؿ افثٚي ظْؼ ٕٚ لهؼق مًؼٖ ٜ َٕؼض افقوؼقءد نخؼذ  ًؼض افًِؼًمء 

  ًّؼح ادًؼٚؾر»: طهذا احل  ٞ نق إتٓٚء ادؼ ة ٕؼٚؿضو فِقوؼقءد ملؼٚذا  ؿؼٚفقا: ّق ؿؼقـ افٌْؼل 

فؼؼٔس مًْؼؼٚك افًٍؼؼؾ ؾَؼؼطد  ؼؼؾ افًٍؼؼؾ لاحلُؼؼؿد ؾحْٔئؼؼذى  ًّؼؼحد لحُؼؼؿ ادًؼؼح  شثالثؼؼٜ نيؼؼٚف لفٔؼؼٚفٔٓـ
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ؼؼؼو  ؼؼٚ لفِٔؼؼٜ فَِّؼؼٔؿد ؾجًِؼؼقك  ًّؼؼحد لحُؼؼؿ ادًؼؼح مِحي مًؼؼتّرو ثالثؼؼٜ نيؼؼٚف  ِٔؼؼٚفٔٓـ فًِّؼؼٚؾر ل قمه

  فد لهذا هق ادنٓقر ظْ  ادتٖخر ـ.

ٚؿضو فِقوؼؼقء: ّق احلؼؼ  ٞ وٕؼؼًم ٕؼؼص لؿٔؼؼؾ: ُد ؾٚحلؼؼ  ٞ ُ ٕؼؼص ؾٔؼؼف ظؼؼذ نق إتٓؼؼٚء ادؼؼ ة ٕؼؼ

 ظذ افًٍؾ لمل  ْص ظذ نق احلُؿ  ْتٓل  َٕٚوٚء افثالثٜ اّيٚف  ِٔٚفٔٓـ.

ٔهؼؼٚ  تقوؼؼٖ لمًؼؼؼح    ل ؼؼ ـ ظؼؼذ افرلا ؼؼٜ افثٕٚٔؼؼٜ مؼؼٚ رلم افىحؼؼٚلن  ٘شؼؼْٚد حًؼؼـ: نق ظِ

ظؼؼذ حٚئؼؼؼؾ ثؼؼؼؿ دخؼؼؼؾ ادًؼؼؼج  ؾخِؼؼع احلٚئؼؼؼؾ ل ؼؼؼذد ؾَٔؼؼؼؾ فؼؼؼف: مل ؾًِؼؼٝ ذفؼؼؼؽ  ؿؼؼؼٚـ: هُؼؼؼذا رنيؼؼؼٝ 

  ًٍؾ.  طٌل افْ

 لادًٚي ت ـ ظِٔفد ـّـ حِؼ صًرك  ً مٚ مًح ظِٔفد لؽر ذفؽ مـ ادًٚي.

ننْٚ نر   نق ن غ فُؿ مٚ هق ادنٓقر لافرلا ؼٜ افثٕٚٔؼٜد لـٔؼػ اُشؼتٌْٚط مؼـ دفٔؼؾ  :ؾٚدَهقد

 لاح ى اشتٌْىقا حُّغ ت مًٖ ٜ لاح ة.

نؼؼٚ ْٚ: نق إتٓؼؼٚء ادؼؼ ة ُ  ؼؼَْض لاّؿؼؼرب ت هؼؼذك ادًؼؼٖ ٜ لافؼؼذن ظِٔؼؼف افٍتؼؼقم ظْؼؼ  نؽِؼؼٛ م

افقوؼؼؼقءد لوٕؼؼؼًم  ّْؼؼؼع اشؼؼؼتّرار لاشتهؼؼؼحٚب حُؼؼؼؿ ادًؼؼؼحد حُؼؼؼؿ ؾًؼؼؼؾ ادًؼؼؼح ُ حُؼؼؼؿ ادًؼؼؼحد 

 حُؿ ادًح ً ًتهحٛ ـًم ذـرت.

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
ًٕؿ » قٌٝ ي٘: أْتٛضأ َٔ حلّٛ اإلبٌ؟ قاٍ: ط إٔ زضٍٛ اهلل    عٔ دابس بٔ مسس٠-9

، زٚاٙ شوق صؼؼئٝ ؾتقوؼؼٖد لوق صؼؼئٝ ؾؼؼال»د ؿٔؼؼؾ: نؾْتقوؼؼٖ مؼؼـ حلؼؼقف افٌؼؼْؿ  ؿؼؼٚـ: شٗلا مْٓؼؼٚتقوؼؼ

 اإلَاّ أمحد َٚطًِ. 
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
وق  -ٕؼؼقاؿض افقوؼؼقء متًؼؼ دةد ل ر ؼؼ  افٍَٓؼؼٚء مْٓؼؼٚ ثًمٕٔؼؼٜ ـؼؼًم حٍيؼؼققد لشؼؼٖٔيت افتٍهؼؼٔؾ هلؼؼٚ  

 .شُ  ٌَؾ اب  الة نح ـؿ وذا نح ث حتك  تقوٖ» ت ح  ٞ  ً  ذفؽ: -صٚء اب 

ح  ٞ جٚ ر هذا   فْٚ ظذ نح  ٕقاؿض افقوقء افذن هق مـ مٍردات مذهٛ ا مٚف نا د 

لهؼؼؼؼق َٕؼؼؼؼض افقوؼؼؼؼقء  ٖـؼؼؼؼؾ حلؼؼؼؼؿ ا  ؼؼؼؼؾد لؿؼؼؼؼ  جؼؼؼؼٚء ؾٔؼؼؼؼف حؼؼؼؼ  ثٚق: حؼؼؼؼ  ٞ افؼؼؼؼزاء لحؼؼؼؼ  ٞ جؼؼؼؼٚ ر 

ٕؼؼف مل  ؼؼذـرك ت دال ْؼؼف لمل د لهؼؼذاق احلؼؼ  ثٚق مل  هؼؼال فؼؼًٌض اّئّؼؼٜ ـٚ مؼؼٚف افنؼؼٚؾًلد ؾ٘   

ؼؼٚ  ٚفُِٔؼؼٜد لفؼؼذفؽ جؼؼزف  ًؼؼض ن ؼؼحٚب افنؼؼٚؾًل:  ٓه  ؼؼقردك لمل  وؼؼًٍف لمل  قجٓؼؼف  ؼؼذـر فؼؼف تقجٔ

: وق  ـٚملؼٚلردند لافٌٌؼؼقند لافْؼقلن نق هؼؼذا احلؼ  ٞ مل  هؼؼؾ افنؼٚؾًل  ٘شؼؼْٚدى  ؼحٔحد ثؼؼؿ ؿؼؼٚفقا

: ٕخؼرد  ؼٚ ظؼـ افنؼٚؾًل افنٚؾًل ؿ  ثٌٝ ظْؼف ننؼف ؿؼٚـ: وذا  ؼح احلؼ  ٞ ؾٓؼق مؼذهٌلد ؾَؼٚفقا ٓه ج لج

 نق نـؾ حلؿ ا  ؾ ٕٚؿضو فِقوقء ّق احل  ٞ ؿ  ثٌٝ ت  حٔح مًِؿ.

كد  ٚ مـ اّئّٜ رآؿ اب تًؼٚػ ُ  ِؼزف مؼـ ظؼ ف ظِّٓؼؿ  ٚحلؼ  ٞ ردُّ ْٚ ظذ نق  ًوه لهذا   فُّ

 لوًٕم ظ ف  ِقغ احل  ٞ هلؿ نل ظ ف ثٌقتف ظْ هؿد ؿ   ٌٌِٓؿ فُـ  ٘شْٚد ؤًػ.

وء
ُ
 َباُب نوإِقِض إلُوض
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شؼؼئؾ: ننتقوؼؼٖ مؼؼـ  طف اّـؼؼؾ مؼؼـ حلؼؼؿ اجلؼؼزلر لا  ؼؼؾ ٕؼؼٚؿضد ؾؼؼ٘ق افٌْؼؼل هؼؼذا احلؼؼ  ٞ ؾٔؼؼ

 د هذا ٕص  س ح.شًٕؿ تقوٗلا مْٓٚ»حلؿ ا  ؾ  ؿٚـ: 

ا ؾَؼؼؼؼؼٚـ:  طلاّ ؼؼؼؼؼؾ نق افًؼؼؼؼؼٗاـ مًؼؼؼؼؼٚدو ت اجلؼؼؼؼؼقابد لمؼؼؼؼؼع ذفؼؼؼؼؼؽ نظؼؼؼؼؼٚدك افٌْؼؼؼؼؼل  ًٕؼؼؼؼؼؿ »تٖـٔؼؼؼؼؼ ه

 ؾُٔقق حْٔئذى ظذ شٌٔؾ افقجقب. شتٗوٗلا مْٓٚ

: ننتقوؼؼؼٖ مؼؼؼـ حلؼؼؼؿ افٌؼؼؼْ د هؼؼؼذا اجلِّؼؼؼٜ افثٕٚٔؼؼؼٜ تٍٔؼؼؼ ٕٚ تَق ؼؼؼٜ شوق صؼؼؼئٝ ؾتقوؼؼؼٖ»ؿ  ؿؼؼؼٚـ: ؾَؼؼؼٚفقا

 اُشت ُـ  قجقب افقوقء مـ حلؿ ا  ؾ مـ جٓتغ:

د ؾؼؼ ـ ظؼؼذ نق اّمؼؼر اّلـ وٕؼًم هؼؼق ظؼؼذ شؼؼٌٔؾ  اجلٓؼٜ اّلػ: نق ت اّلػ نمؼؼرد لت افثٕٚٔؼؼٜ خؼرَّ

 افقجقب ُ ظذ شٌٔؾ افْ بد وذ ت افثٕٜٚٔ تٔر.

ْٚ ظؼؼذ ننؼؼف  ًؼؼ  ًٕؼؼ  حُؼؼؿ افقوؼؼقء  ؼؼٚ دخؼؼؾد مؼؼـ نـؼؼؾ مؼؼٚ  اّمؼؼر افثؼؼٚي: نق هؼؼذا احلؼؼ  ٞ  ؼؼ فُّ

تؼؼؼؼف افْؼؼؼؼٚر لمًؼؼؼؼتف افْؼؼؼؼٚرد ؾَؼؼؼؼ  ثٌؼؼؼؼٝ ظؼؼؼؼـ ا ؼؼؼؼـ ظٌؼؼؼؼٚس  ننؼؼؼؼف ـؼؼؼؼٚق ت  ؼؼؼؼ ر ا شؼؼؼؼالف اّمؼؼؼؼر    ؽرَّ

ًًٕؼؼ   ًؼؼ  ذفؼؼؽد هؼؼذا احلؼؼ  ٞ  ًؼؼ كد  ؼؼ فٔؾ نق افٌْؼؼل   ط ٚفقوؼؼقء مؼؼـ نـؼؼؾ مؼؼٚ مًؼؼٝ افْؼؼٚر ثؼؼؿ 

 افٌْؿد ؾ ـ ظذ نق هذا احلُؿ  ً  ذفؽ.ن ٚح لخرَّ ت افقوقء مـ نـؾ حلؿ 
ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
ؾٚؽتًؼؾ مؼـ اجلْٚ ؼٜد ؾٌؼ ن  طشؼست افٌْؼل » :قايت ▲ عٔ ١َُْٛٝ بٓت احلازخ -11

َّٛ  ّْٔٔؼؼؼف ظؼؼؼذ صؼؼؼًمفف ؾًٌؼؼؼؾ ؾرجؼؼؼف لمؼؼؼٚ ن ؼؼؼٚ فد ثؼؼؼؿ ضب  ٔؼؼؼ ك ظؼؼؼذ احلؼؼؼٚئط  ؾًٌؼؼؼؾ    ؼؼؼف ثؼؼؼؿ  ؼؼؼ

زٚاٙ  ،شالةد ثؼؼؿ نؾؼؼٚض املؼؼٚء ظؼؼذ   ٕؼؼفد ثؼؼؿ تْحؼؼك ؾًٌؼؼؾ رجِٔؼؼفلاّرضد ثؼؼؿ تقوؼؼٖ لوؼؼقءك فِهؼؼ

 اإلَاّ أمحد ٚايبدازٟ.
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
هؼؼؼؼذا افٌؼؼؼؼٚب هؼؼؼؼق  ؼؼؼؼٚب افًٌؼؼؼؼؾ مؼؼؼؼـ اجلْٚ ؼؼؼؼٜد لافًِؼؼؼؼًمء  ؼؼؼؼقردلق  ؼؼؼؼٚب افًٌؼؼؼؼؾ مؼؼؼؼـ اجلْٚ ؼؼؼؼٜ: ّق 

اّـؼؼزد ل ؼؼقرد  ًؼؼ ك مل  ّق افقوؼؼقء رؾؼؼعو فِحؼؼ ث اّ ؼؼٌرد لافًٌؼؼؾ مؼؼـ اجلْٚ ؼؼٜ رؾؼؼعو فِحؼؼ ث 

افًٌؼؼؾ مؼؼـ اجلْٚ ؼؼٜ  رؾؼؼع احلؼؼ ث اّ ؼؼٌرد ؾؼؼ٘ق مؼؼـ اؽتًؼؼؾ مؼؼـ اجلْٚ ؼؼٜ لرؾؼؼع ح ثؼؼف اّـؼؼز ارتٍؼؼع 

 ٚ ًه  ح ثف اّ ٌرد لُ ظُس. -لفق مـ ؽر ٕٜٔ  -تٌ

: نق افًٌؾ مـ اجلْٚ ٜ ً ًؼتحٛ ؾٔؼف ؾًؼؾ افقوؼقءد ـؼًم شؼٖٔيت ت حؼ  ٞ مّٔقٕؼٜ لاّمر افثٚي

  ً  ؿِٔؾ. ظذ شٌٔؾ ا جيٚز

. هؼؼؼؼذا طؿٚفؼؼؼؼٝ: شؼؼؼؼست افٌْؼؼؼؼل  طزلج افٌْؼؼؼؼل  ▲نلرد ادهؼؼؼؼْػ حؼؼؼؼ  ٞ مّٔقٕؼؼؼؼٜ 

  فْٚ ظذ اشتحٌٚب افًس ت اُؽتًٚـ حتك  ـ ً ٌٚح فف افْير وفٔف ـزلجفد ؾ٘ق ادرء ً ًتحٛ فؼف 

 ت ذفؽ ؿهٛ افًٌؼ.   نق  ًتس ؿ ر اشتىٚظتفد لؿ  ـٚق فًثًمق 

سل من إلجنابة
ُ
 باب إلغ
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نق مؼؼـ مقجٌؼؼٚت افًٌؼؼؾ: اجلْٚ ؼؼٜد لمقجٌؼؼٚت افًٌؼؼؾ  (  ؼؼ فْٚ ظؼؼذؾٚؽتًؼؼؾ مؼؼـ اجلْٚ ؼؼٜؿؼؼٚـ:  

د  ٚجلْٚ ٜ: هؼق  متً دة نل ِٓٚ ـثر مـ نهؾ افًِؿ وػ شتٜد مْٓٚ: اجلْٚ ٜد لمْٓٚ: اُحتالفد لادرا

ًٌؾ نل ًدً ر. لاجلًمع نل ا ٕزاـ لهُذا..   اجلًمع لهق: تٌٔٔٛ حنٍٜ ت ًؿ

ؼؾ افؾٚؽتًؼؾ مؼـ اجلْٚ ؼؼٜ ؾٌؼ ن ؾًٌؼؾ    ؼؼفؿٚفؼٝ:   ًَ    ؼف هؼؼذا ظؼذ شؼٌٔؾ افْؼؼ ب  طٌْؼل ( ؽ

ؼؼؼٚ وذا ـؼؼؼٚق ظِٔٓؼؼؼٚ رءو  ّْؼؼؼع مؼؼؼـ ل ؼؼؼقـ املؼؼؼٚءد ؾٔجؼؼؼٛ  ٌه ُ ظؼؼؼذ شؼؼؼٌٔؾ افقجؼؼؼقبد لوٕؼؼؼًم  ُؼؼؼقق لاج

 ؽًِف  زافٜ افذن  ّْع ل قـ املٚء وػ افٌؼة.

ٌهٚ  ٚ-لؿ   ُقق لاج ظذ ادنٓقر وذا ـٚق  ًؼ  اُشؼتَٔٚظ مؼـ افْؼقفد حلؼ  ٞ نيب هر ؼرة  -نيوه

ٚ ؿٌؾ نق  ًٌّٓٚ ت ا ٕٚء ؾٕ٘ف ُ   رن وذا اشتَٔظ »:    نح ـؿ مـ ٕقمف ؾًٌِٔؾ    ف ثالثه

ؼٚ فِقوؼقءد لنق  ُؼقق افْؼقف ٕؼقف فٔؼؾ شنيـ  ٚتٝ   ك د لؿ  خهقا افقجقب  ٖق  ُؼقق افْؼقف ٕٚؿوه

د لؿؼؼ  جؼؼٚء ت ؽؼؼر شُ  ؼؼ رن نيؼؼـ  ٚتؼؼٝ  ؼؼ ك»ؿؼؼٚـ ـؼؼًم ت افهؼؼحٔح:  طُ ٕؼؼقف  ؼؼٚر: ّق افٌْؼؼل 

جرم ظؼذ خؼالؽ  -ؽًؾ افٔ  ـ -ؾَْقـ: وق هذك  شنح ـؿ مـ ٕقف فٔؾ وذا اشتَٔظ»افهحٔح: 

 افَٔٚس ؾْقردك مقرد افْص لُ ٕز   ظِٔف.

( هؼؼؼذا  ؼؼؼ فْٚ ظؼؼؼذ نق اّؾوؼؼؼؾ فًِّؼؼؼِؿ نق  هؼؼؼٛ لنق ُ ثؼؼؼؿ  ؼؼؼٛ  ّْٔٔؼؼؼف ظؼؼؼذ صؼؼؼًمففؿٚفؼؼؼٝ:  

  ٌّس   ك فُل ُ  ًٍ  املٚء.

َجؼق: ـؼٚفٌقـد لافٌؼٚئطد لؿؼؼ  ( ؽًؼؾ افٍؼرج ؿؼ   ُؼقق مؼؼـ افَّْ ؾًٌؼؾ ؾرجؼف لمؼٚ ن ؼؼٚ فؿٚفؼٝ:  

 ُقق مـ ضٚهر ـٚدْل لمٚ ت حُّف مـ نمر اجلًمعد لاّلـ ذط فهؼحٜ افقوؼقءد لافثؼٚي فؼٔس 

 ذضهٚ.

ٛو وذا ـؼٚق  ّْؼع ؾًٌؾ ؾرجف لمٚ ن ٚ فؿٚفٝ:   ( ٍٕس افقؼء افُؼالف َٕؼقـ: مْؼف مؼٚ هؼق لاجؼ

 ل قـ املٚءد لمْف مٚ فٔس  قاجٛ.
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ظؼؼذ احلؼؼٚئط فًٔؼؼٝ شؼؼْٜ ت ذاتؼؼؼفد  ط( َضًب افٌْؼؼل رضثؼؼؿ ضب  ٔؼؼ ك ظؼؼذ احلؼؼٚئط لاّ 

مؼؼؼـ اّذم افؼؼؼذن ؽًؼؼؼؾ ؾرجؼؼؼف  ؼؼؼفد لهؼؼؼذا  ؼؼؼ فْٚ ظؼؼؼذ نق  طلوٕؼؼؼًم ض ؼؼؼف  زافؼؼؼٜ مؼؼؼٚ ل ؼؼؼؾ وػ  ؼؼؼ ك 

افًٌؼؼؼؼؾ ت افىٓؼؼؼؼٚرة ً ًؼؼؼؼتحٛ نق  ُؼؼؼؼقق مًؼؼؼؼف دَفؼؼؼؼؽد ؾٍؼؼؼؼل افقوؼؼؼؼقء لت افًٌؼؼؼؼؾ ً ًؼؼؼؼتحٛ افؼؼؼؼ فؽد 

ًٔ فؽ اجلً   ٚفٔ  نل  ٌركد لهْٚ دفؽ افٌْل    احلٚئط نل اّرض.  ك ظذ طؾ

 :هْٚ مًٖ ٜ ت ؿؤٜ دَفؽ اّرض

ح نق افؼؼؼ فؽ  ؼؼؼّٚرض نل احلؼؼؼٚئط ملؼؼؼٚ ؾٔٓؼؼؼٚ مؼؼؼـ تؼؼؼرابد لمًِؼؼؼقف نق افًؼؼؼرب  نصؼؼؼٚر  ًؼؼؼض افؼؼؼؼا

 ًؼؼتًِّقق افؼؼساب فِتْئؼؼػد ـؼؼًم ت حؼؼ  ٞ ظٌؼؼ  اب  ؼؼـ مٌٍؼؼؾ لنيب هر ؼؼرة ت افُِؼؼٛ وذا لفؼؼغ ت 

 تْئػ افٔ  ـ.ا ٕٚءد لمٚ زفْٚ ًٕتًِّف وػ اِقد ً ًتًّؾ ت 

 ْك افًًِمء ظذ ذفؼؽ مًؼٖ ٜ لهؼل مًؼٖ ٜ: متؼك ً ًؼتحٛ اشؼتًًمـ ادْيٍؼٚت ـًّٚصؼْٚق لؽؼرك 

 لً ًتحٛ ت مقوًغ:ت اُؽتًٚـ  افًًِمء  َقفقق: اشتًًمـ ادْيٍٚت ت اُؽتًٚـ جٚئزد 

د شمؼؼؼـ ؽًؼؼؼؾ لاؽتًؼؼؼؾ»: ت ؽًؼؼؼؾ  ؼؼؼقف اجلًّؼؼؼٜد حلؼؼؼ  ٞ نلس  ؼؼؼـ نلس: ادقوؼؼؼع اّلـ ◄

ؼؼؼػى  ؼؼؼقف  شمؼؼؼـ ؽًؼؼؼؾ»َؼؼؼقـ: ؾًٌوؼؼؼٓؿ   ًٖصؼؼؼْٚقى لٕحؼؼؼقك ؾٚشؼؼؼًتحٛ نق  ُؼؼؼقق  ّْيد نن: ؽًؼؼؼؾ رنشؼؼؼف  

 اجلًّٜ.

ة مؼؼـ احلؼؼٔضد ؾ٘ ؼؼٚ  ًؼؼتحٛ هلؼؼٚ نق تًؼؼتخ ف صؼؼٔئهٚ مؼؼـ ادقوؼؼع افثؼؼٚي ◄ : ظْؼؼ  اؽتًؼؼٚـ ادؼؼرن

نمرهؼؼؼٚ نق  ًؼؼؼؾ صؼؼؼٔئهٚ مؼؼؼـ  طنق افٌْؼؼؼل  -نطؼؼؼـ  -ادْيٍؼؼؼٚت ثؼؼؼؿ تتًٌؼؼؼف ـؼؼؼًم جؼؼؼٚء ت حؼؼؼ  ٞ نشؼؼؼًمء 

 ب افتْئػ.ش ر. لهذا مـ  ٚ

د لهؼؾ لوؼقء افٌْؼل  ط( نن: افٌْل ثؿ تقوٖ لوقءك فِهالةؿٚفٝ:   ا ـؼٚماله تقوٖ لوقءه

ـٚماله نف ننف لوقء ـٚمؾ مؼٚ ظؼ ا ؽًؼؾ رجِٔؼف  َٕؼقـ: لرد احلؼ  ٞ  ؼٚفثْتغد ؾٓؼق مؼـ  ؼٚب  ط

 افتخٔر.
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ق هؼؼؾ ( نن: ظؼؼذ مجٔؼع   ٕؼؼف مؼـ رنشؼف ؾؼؼًم دلٕؼفد لا ؾٚوؼٜ ظؼؼذ افٌؼ ثؼؿ نؾؼٚض املؼؼٚء ظؼذ   ٕؼف 

ر لوٕؼؼًم هؼؼق لاحؼؼ ة. لهؼؼذا  ؼؼٚ نف ُ  طؼؼٚهر احلؼؼ  ٞ ننؼؼف ُ ً ًؼؼتحٛ افتُؼؼرا ر ثالثه ً ًؼؼتحٛ ؾٔؼؼف افتُؼؼرا

افؼؼذن نخؼؼذ  ؼؼف ادتؼؼٖخرلق مؼؼـ ؾَٓٚئْؼؼٚد ّق مّٔقٕؼؼٜ ؿٚفؼؼٝ: ثؼؼؿ نؾؼؼٚض املؼؼٚء ظؼؼذ   ٕؼؼف. ؾيؼؼٚهرك ننؼؼف 

 مرة.

ؼؼؼٚد ّق اّ ؼؼؼؾ  ت افىٓؼؼؼٚرة لافرلا ؼؼؼٜ افثٕٚٔؼؼؼٜ: ننؼؼؼف ً ًؼؼؼتحٛ افتثِٔؼؼؼٞد ؾُٔؼؼؼقق ؽًؼؼؼؾ افٌؼؼؼ ق ثالثه

 ًجٌؼؼؼؼف افتٔؼؼؼؼٚمـ ت ضٓؼؼؼؼقرك. نن: ت  ط: ـؼؼؼؼٚق افٌْؼؼؼؼل ▲اشؼؼؼؼتحٌٚب افتٔؼؼؼؼٚمـد ؿٚفؼؼؼؼٝ ظٚئنؼؼؼؼٜ 

د َِٕؼؼؼٝ  ا مجٔؼؼؼع ؾًِؼؼؼف ت افتىٓؼؼؼرد ؾؼؼؼ ـ ظؼؼؼذ اشؼؼؼتحٌٚب افتٔؼؼؼٚمـ ت اُؽتًؼؼؼٚـد ؾًٌٔؼؼؼؾ افّٔؼؼؼغ.. ظٍؼؼؼقه

ًِٔحؼؼ  ؼف اُؽتًؼٚـ ّق افقوؼقء طافّٔغ وػ افؼثالث.. ّنؼف جؼٚء نق افٌْؼل  َِّؼٞ ت افقوؼقءد ؾ  ث

ٚ  ٚ  ًتحٛ: افتٔٚمـ ت اُؽتًٚـ. داخؾو ت اُؽتًٚـ.  مًٖ ٜ افتٔٚمـ هق مًتحٛد نيوه

ِف رجِٔف  ♥ ثؿ تْحك ؾًٌؾ رجِٔفؿٚفٝ:   ًَ  (.♥لؽ

َِّؾؿٔؾ: وٕ َِّؾد لؿٔؾ: وٕف فٔس  ًّ  .ف مً

ؼؼؼؾ ؿؼؼؼٚـ َِّ ّق اّرض ـٕٚؼؼؼٝ ؾٔٓؼؼؼٚ ضؼؼؼغد لظِٔؼؼؼف: ؾؼؼؼ٘ذا  ط: وٕؼؼؼًم ؾًِؼؼؼف افٌْؼؼؼل ؾّؼؼؼـ ؿؼؼؼٚـ: وٕؼؼؼف مً

ؿ   ٕفد  ًٌؼؾ رجِٔؼف ّنؼف شؼُٔقق ظؼذ ـٕٚٝ اّر ّد ض ؾٔٓٚ ضغ اشًتحٛ فف نق  ًٌِف  ً  نق  ً

َّْٔؼؼؼٜ نل ؼؼؼٚ ؾؼؼؼال ً ًؼؼؼتحٛ فؼؼؼف ؽًؼؼؼؾ  رجِٔؼؼؼف ضؼؼؼغد لوق ـٕٚؼؼؼٝ اّرض ُ ضؼؼؼغ ؾٔٓؼؼؼٚ  ؼؼؼٖق ـٕٚؼؼؼٝ مى  الضه

 .رجِٔف

ؼؼؼؾ َِّ لؿؼؼؼ  ذـؼؼؼر افنؼؼؼّس افزرـقؼؼؼ نق هؼؼؼذا طؼؼؼٚهر ـؼؼؼالف ؾَٓٚئْؼؼؼٚ ننؼؼؼف د لؿٔؼؼؼؾ: وق احلُؼؼؼؿ فؼؼؼٔس  ًّ

ؼؼؼؾ َِّ ء ـٕٚؼؼؼٝ اّرض ؾٔٓؼؼؼٚ ضؼؼؼغ نل ـٕٚؼؼؼٝ فؼؼؼٔس فؼؼؼٔس  ًّ ؼؼؼٚد شؼؼؼقا َه ًًٔؼؼؼتحٛ ؽًؼؼؼؾ افؼؼؼرجِغ مىِ د ؾ

 ًْؼؼل ٕؼؼٖيت  حُّؼؼٜ: ر ؼؼًم ٕؼؼزـ  ًؼؼض افْجٚشؼؼٜ  ـدٚ  ؼؼالطو نل ؽؼؼركد ّنؼؼف ر ؼؼًم ٕؼؼزـؼؼذفؽ  ؼؼٖق ـؼؼٚق ؾٔٓؼؼ

 افٌ ق.

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 

ٔؽ هُذا لضب  ٔ  ف وًٕم  ٍُ» قاٍ ي٘: ط إٔ زضٍٛ اهلل ¶ عٔ عُاز بٔ ٜاضس -11

 . زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايٓطا٥ٞ، ٚصشش٘ اإلَاّ أمحد.شظذ اّرض ؾًّح  ًم لجٓف لـٍٔف

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

وقَّ ادهْػ  ً مٚ ذـر  ٚب افتّٔؿ نلرد ؾٔف ح  ثهٚ لهق ح  ٞ ظًمر  ـ  ٚهد لح  ٞ ظًمر 

ِيؼػ ؾٔٓؼؼٚ ت  ؼؼٚب افتؼؼّٔؿ  ؼـ  ؼؼٚه هؼؼق اّ ؼؾ ت  ؼؼٚب افتؼؼٔ ا مؼؼـ ادًؼؼٚئؾ ادخت ّؿد لفؼؼذفؽ ؾؼ٘قَّ ـثؼؼره

 .  وًٕم ً ٌْٔٝ ظذ اختالؽ افرلا ٚت ت ح  ٞ ظًمر 

 .شوًٕم  ٍُٔؽ هُذا»ؿٚـ فف:  طؿٚـ ظًمر: وق رشقـ اب 

ؼؼٜ افتؼؼل تُؼؼػُّ افًّؼؼؾد ؾؼؼال  شوٕؼؼًم»ؿقفؼؼف:  ( دخِؼؼٝ ظِٔٓؼؼٚ  مؼؼٚ( لًتًؼؼّك  مؼؼٚ( هؼؼذك افُٚؾَّ هؼؼذك  وقَّ

شؼؼؿد ل ْؼؼٚءه ظؼؼذ ذفؼؼؽ ؾؼؼ٘قَّ ظِّٓؼؼٚ  ْتَؼؼؾ مؼؼـ افْهؼؼٛ لتؼؼسؿ افْهؼؼٛ  ًؼؼ  ذفؼؼؽد لفُْٓؼؼٚ تْهؼؼٛ اُ

–تٍٔؼ  احلكؼد ل ؼٔغ احلكؼؼ  -نظْؼل:  مؼٚ( افُٚؾؼؼٜ وذا دخِؼٝ ظؼذ  وق(–تٍٔؼ  مؼـ حٔؼٞ ادًْؼك 

(. -ـًم تًِّقق لنلردهٚ اّ قفٔقق لافٌِق قق ا مـ نر ع مْٓٚ دخقـ  مٚ( افُٚؾٜ ظذ  وقَّ  ٕحقه

ؼؼؼ و حََٔؼؼؼل نل حُّؼؼؼل  فِؼؼؼًمء ؾٕ٘ؼؼؼف  لؾٚئؼؼؼ ة ؿقفْؼؼؼٚ ََ  و ؼؼؼٚ تٍٔؼؼؼ  احلكؼؼؼ(  ًْؼؼؼل: نق مؼؼؼـ جؼؼؼٚء ظْؼؼؼ ك ؾ

 لُ جيؼقز فؼف نق  ؼَْص 
ى
جيزئف نق  ٖيت  ٚفتّٔؿد ل ْٚءه ظؼذ ذفؼؽ ؾؼال  ِزمؼف نق  ز ؼ  ظؼذ افتؼّٔؿ  قؼء

 ظْفد ؾٓق دهقرو  ذا افًٍؾ لهق افتّٔؿد ُ  ِزمف افز ٚدة ظِٔفد لُ جيزئف افَْص ظْف.

ا لهل مـ ادًٚئؾ افتل ًتً  مـ ركلس ادًٚئؾ ت اخلالؽ  ؼغ لهذك تٍ ٔ ٕٚ مًٖ ٜ مّٜٓ ج ه

افؼؼرلا تغ اّلػ لافثٕٚٔؼؼٜد لهؼؼل مًؼؼٖ ٜ: هؼؼؾ جًيّؼؼع  ؼؼغ افقوؼؼقء لافتؼؼّٔؿ ت  ًؼؼض اّحٔؼؼٚق نف ُ  

َيّمم
ّ
 باُب إلت
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ٌهؼٚد مؼـ هؼذك افهؼقر: ؾؼًٔم وذا ـؼٚق  ادنٓقر ظْ  ؾَٓٚئْٚ ننف جًيّؼع  ٔؼًْٓم ت ٕحؼقى مؼـ وؼس  ؼقر تَر 

ت اجلٌرة دؾ احلٚجٜ لصؼ ٕزظٓٚد لؽر ذفؼؽ مؼـ  ا ظـ ؽًؾ  ًض نظوٚئفد لؾًٔم وذا تً َّ ظٚجزه

 ادقاوع.

لافرلا ؼؼٜ افثٕٚٔؼؼٜ ننؼؼف ُ جًيّؼؼع  ٔؼؼًْٓمد وٕؼؼًم  ؼؼٖيت ادؼؼرء  قوؼؼقء نل  ؼؼٖيت  تؼؼّٔؿ فيؼؼٚهر احلؼؼ  ٞد ؾؼؼ٘ق 

ًؼؼؼؼؾ  ًؼؼؼؼض ؾؼؼؼؼ ـ ظؼؼؼؼذ نقَّ افتؼؼؼؼّٔؿ  ٍُؼؼؼؼل لحؼؼؼؼ ك لُ  ِؼؼؼؼزف مًؼؼؼؼف ؽ شوٕؼؼؼؼًم  ٍُٔؼؼؼؼؽ»ؿؼؼؼؼٚـ:  طافٌْؼؼؼؼل 

اّظوؼؼٚءد لمؼؼـ ؽًؼؼؾ  ًؼؼض اّظوؼؼٚء نجؼؼزنك لُ  ِزمؼؼف نق  ؼؼٖيت  تؼؼّٔؿ. لهؼؼذك مًؼؼٖ ٜ  ٌْْؼؼل ظِٔٓؼؼٚ 

ا مـ وس مًٚئؾ ذـرهٚ افًًِمء ت مىقُت افٍَف.  ٕحقه

( هؼذا مؼـ  ؼٚب لضب  ٔ ك ظذ اّرض ؾًّح  ًم لجٓؼف لـٍٔؼف شوًٕم  ٍُٔؽ هُذا»ؿٚـ:  

ّي افٌٔٚقد  د لؿِٝ هذا مٌلي  ؾ  تحَؼ  ٚفًٍؾ ـًم ننف  تحَؼ  ٚفَقـلؿ  ذـر اّ قفٔقق نق  ٔٚق ادج

ؾ ؿ   ُقق ت ـتٚب اب لؿؼ   ُؼقق ت شؼْٜ افٌْؼل  ّي د لؿؼ  جؼٚء افتؼّٔؿ ت ـتؼٚب اب طّق ادج

َّْٔؼؼٜ فؼؼًٌض مؼؼٚ ًنمجؼؼؾ ؾٔؼؼفد  ؼؼٚد لهؼؼذك ظؼؼز لجؼؼؾد لجؼؼٚءت افًؼؼْٜ مٌ ًه لافتٌٔؼؼغ  ُؼؼقق  ؼؼٚفَقـ ل ٚفًٍؼؼؾ م

 مـ ادًٚئؾ اّ قفٜٔ ادنٓقرة.مًٖ ٜ ٕٚشٛ احل  ٞ ظْٓٚ  ُق ٚ 

 ( مًْٚ ت هذك اجلِّٜ ظ د مـ ادًٚئؾ.لضب  ٔ  ف اّرضؿقفف:  

نلـ مًؼؼؼٖ ٜ: ت ؿقفؼؼؼؼف:  ضب اّرض( اّرض هؼؼؼل اديؼؼؼؼلب ظِٔٓؼؼؼٚد ؾال ؼؼؼؼ  مؼؼؼـ افيؼؼؼؼب 

ًْ }ظِٔٓٚد لفذفؽ ؿؼٚـ اب ظؼز لجؼؾ:  ْْوِرُْس
َ
ًْ َوَ ُِْٔس ُُٔجو ِ ٔا ب د لت اِ ؼٜ [43]افًْؼٚء:{فَاْمَطُح

ُّ }فثٕٜٚٔ: ا ٌِِْ  ًْ ِْْرُْس
َ
ًْ َوَ ُِْٔس ُُٔج ِ ٔا ب  د لهذك ؾٔٓٚ ز ٚدة ظذ اّلػ.[6]املٚئ ة:{فَاْمَطُح

ًٌِؼٝ افٔؼ  ظِٔؼف.. شؼْتُِؿ ظؼـ افيؼب  ًؼ   ًٕتٍٔ  مـ ذفؼؽ: نقَّ اديؼلب ظِٔؼف نل افؼذن ًج

ب ظِٔف  ًَْؿ وػ نؿًٚفؿِٔؾ هؾ  ِزف افيب نف ُ نف جيزئ افقوع  نق   :مٚ ًضٌ

ا ظؼؼؼذ اّرضد لنق اّلـ افًَؼؼؼؿ اد  ًّْؼؼؼك  ؼؼؼٚظ ه : نق  قجؼؼؼ  ؾٔؼؼؼف ل ؼؼؼٍٚق: نق  ُؼؼؼقق  ؼؼؼًٔ ه

  ُقق فف ؽٌٚر. ؾًم ـٚق ؾٔف هذاق افق ٍٚق ؾٕ٘ف  ٘مجٚع نهؾ افًِؿ جيقز افتّٔؿ ظِٔف.
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ا  ًْؼؼؼؼؼل: مؼؼؼؼؼـ ن ؼؼؼؼؼؾ اّرضد لفؼؼؼؼؼف ؽٌؼؼؼؼؼٚرو نخؼؼؼؼؼذٕٚك مؼؼؼؼؼـ ؿؼؼؼؼؼقـ اب ظؼؼؼؼؼز لجؼؼؼؼؼؾ:  نق  ُؼؼؼؼؼقق  ؼؼؼؼؼًٔ ه

ْْوورِ }
َ
ًْ َوَ ُِْٔس ُُٔجوو ِ ٔا ب ُّ فَاْمَطووُح ٌِِْوو  ًْ د ل مؼؼـ( هْؼؼٚ تًٌٔوؼؼٜٔد لهؼؼل حََٔؼؼٜ ت [6]املٚئؼؼ ة:{ُْس

افتًٌؼؼٔض ـؼؼًم تًِّؼؼققد اّ ؼؼؾ ت  ٌمؼؼـ( نق تُؼؼقق فِتًٌؼؼٔضد ؾٓؼؼل تًٌٔوؼؼٜٔد نن: ُ ؼؼ  نق  ْتَؼؼؾ 

ا( فم ٜ.  رءو مـ اّرض وفُٔؿد لؿِْٚ نق   ُقق  ًٔ ه

ٔهؼٚ ظؼذ اّرضد لتؼٚرة  ُؼقق مَْؼ د مثؼؾ نق  هؼؾ وػ مٚ اجتّع ؾٔف افق ؼٍٚق تؼٚرة  ُؼقق  ٚؿ ُه ق

ؼٚد ؾؼ٘قَّ افٌْؼل  ًه ؼٚ ؾًّؼح  ؼًم  طج ارى لٕحقك ؾٔجقز افتّٔؿ ظِؼًٔٓم م ثٌؼٝ ننؼف ضب  ٍُٔؼف حٚئىه

 لجٓف ل   ف.

ا: ُ ظزة  حٚفؼف نهؼق ظؼذ اّرض نف مْتَؼؾو ظْٓؼٚد لمؼـ  ؼقر إُتَؼٚـ ؾؼًٔم وذا إتَؼؾ افٌٌؼٚر  وذه

 ادًج   ًٌِق ٚ دائًمه ؾِذا ؾال ؽٌٚر ؾٔٓٚ.وػ لشٚدة ـّثؾ هذك افقشٚدة وذا ـٚق ؾٔٓٚ ؽٌٚرد ل

ا ضب هذك افقشٚدة ؾخرج مْٓٚ ؽٌٚر َٕقـ:  هح افتؼّٔؿد ّق مْٓؼٚ رءو  ْتَؼؾ  ؾِق نق امرءه

 وػ    فد لهذا ادْتَؾ ن ِف مـ اّرض ّنف ؽٌٚرو ؾهحد لهُذا اّمثِٜ افُثرة.

ٔ ى لفؼٔس فؼف ؽٌؼٚرد ؾٓؼذا  ٘مجؼٚع نق  ُقق رء اختؾ ؾٔؼف افق ؼٍٚقد ؾِؼٔس  هؼً :احلٚفٜ افثٕٜٚٔ

ؾ  ٚتٍٚؾد  ًْل ؿ   ُقق ؾٔف خالؽ ُ نظِّف. ًَ  نهؾ افًِؿ ننف ُ  هح افتّٔؿ  فد لفْي

د لفٔس فؼف ؽٌؼٚرو  ا ّنف مهَّْعو : هذك ادهْقظٚتد هذا افذن نمٚمْٚ هذا فٔس  ًٔ ه مثٚفف: ؿٚفقا

ا لُ ؽٌٚر ففد لهذا  ٚتٍٚؾ.ؾال ً تّٔؿ ظِٔفد ؾحْٔئذى َٕقـ: ُ  هح افتّٔؿ ظذ مٚ مل  ؽ    ًٔ ه

ًٕخٚفؼؼؼٜ اخلنؼؼؼٛد لمثؼؼؼؾ افؼؼؼ ؿٔؼد لمثؼؼؼؾ احلٚفؼؼؼٜ افثٚفثؼؼؼٜ اد مثؼؼؼؾ  : نق  ُؼؼؼقق فؼؼؼف ؽٌؼؼؼٚرو لفؼؼؼٔس  ؼؼؼًٔ ه

ا ظذ ن ؾ ٌخَِتفد ؾَْقـ: هذا ـؼذفؽ ُ  هؼح افتؼّٔؿ  ا شّْٝد ا شّْٝ مهَّْع لفٔس  ًٔ ه

ا ؾٚختؾ ؾٔف افق ػ اّلـ ادذـقر ت ـتٚب  اب ظز لجؾ. ظِٔفد ّنف فٔس  ًٔ ه

 ٜا لفؼؼؼٔس فؼؼؼف ؽٌؼؼؼٚرد لمؼؼؼـ نمثِؼؼؼٜ افهؼؼؼًٔ   َٔؼؼؼٝ ظْؼؼؼ ٕٚ احلٚفؼؼؼٜ افرا ًؼؼؼ : لهؼؼؼق نق  ُؼؼؼقق  ؼؼؼًٔ ه

: افرمؾد لتًرؾقق افرمؾ افذن ًّٕٔف ت فٌتْٚ اف ارجؼٜ: افٍْؼقدد افهؼحٚرن  افذن ُ ؽٌٚر فف ؿٚفقا
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ا ُ  ْتَؼؼؾ وُ  حِّؼؼف لُ  ؼؼٚد لافرمؼؼؾ ٕئؼؼػ جؼؼ ه ا رمؼؼؾو لفؼؼٔس ترا ه  ْتَؼؼؾ  ّجؼؼرد هؼؼذك افوؼؼخّٜ جؼؼ ه

 افقوع ظِٔفد لمثِف احلل افذن ُ ؽٌٚر ففد ؾٓذا هؾ  هح افتّٔؿ  ف نف ُ  ؾٔف لجٓٚق.

ُّ }: ننف ُ  هح افتّٔؿ دخٚفٍٜ اِ ؼٜ: ؾٚدنٓقر ٌِِْو  ًْ ْْوِرُْس
َ
ًْ َوَ ُِْٔس ُُٔجو ِ ٔا ب  {فَاْمَطوُح

 .[6]املٚئ ة:

ػ تٌؼقؿ تؼّٔؿ. لمؼـ  ًؼرؽ حٔؼًْم ذهؼٛ و ط: ننف  هؼح: ّنؼف ثٌؼٝ نق افٌْؼل لافرلا ٜ افثٕٜٚٔ

ـى ُ ظؼؼذ  افىر ؼؼؼ مؼؼـ م  ْؼؼٜ ادهؼؼىٍك  ؼؼذ اب ظِٔؼؼف ل  ؼؼف لشؼؼِؿ وػ تٌؼؼقؿ  ًِؼؼؿ ننؼؼف  ّؼؼرُّ ظؼؼذ رمؼؼٚ

. ؾؼ ـ ذفؼؽ ظؼذ ننؼف جيؼقز افتؼّٔؿ ظؼذ مؼٚ ُ  ا لرمؼاله ترابد لاذهٛ مع افىر ؼ ؾتجٚلز ؾؼسم ٍٕؼقده

 ؽٌٚر ففد هذا افرلا ٜ افثٕٜٚٔ.

 ضب  ٔ  ف ظذ اّرض(.فْرجع فِح  ٞد  َقـ ظًمر:  ل

د لهؼؼذا ؿٔؼؼ  ُزف لهؼؼؾ ُ ؼؼ  نق  ُؼؼقق ذفؼؼؽ  د  ؼؼٚ: افهؼؼًٔ د  ٚتٍؼؼٚؾى وذق ؿقفؼؼف:  اّرض( ادؼؼرا

افهؼؼًٔ  مْؼؼف رًء  ْتَؼؼؾ وػ افٔؼؼ  نف ُ  هؼؼذا افؼؼذن ؾٔؼؼف افْؼؼزاعد لشؼؼٌٛ افْؼؼزاع هؼؼؾ َٕؼؼقـ: وق اِ ؼؼٜ 

ؼؼؼؼ ة فم ؼؼؼؼٜ اّلػد نف ن ؼؼؼؼٚ خرجؼؼؼؼٝ  ؼؼؼؼرج افٌٚفؼؼؼؼٛ ؾؼؼؼؼال تُؼؼؼؼقق ٔد ؼؼؼؼ ة هلؼؼؼؼٚد لفُؼؼؼؼـ َٕؼؼؼؼقـ  افثٕٚٔؼؼؼؼٜ مَ ٔد مَ

ُّ }اّؾوؼؼؼؾ نق  ُؼؼؼقق فؼؼؼف ؽٌؼؼؼٚرد ؾُٔؼؼؼقق حْٔئؼؼؼذى ؿقفؼؼؼف:  مؼؼؼـ  ؼؼؼٚب افتٌِٔؼؼؼٛد ؾتُؼؼؼقق اِ تؼؼؼٚق  {ٌِِْووو

ٚد لفًٔٝ   ٜ مًْٓم مَٔ ة فألخرم ل ههٜ فِحُؿ. ًه  دُّتغ م

ؼؼٚد  ؼؼؾ : ؿؼؼقـ ظؼؼًمر ادًؼؼٖ ٜ افثٕٚٔؼؼٜ ؼؼؾ افيؼؼب فؼؼٔس ُزمه ًَ : وق ٌؾ ريض اب ظْؼؼف:  لضب( ؿؼؼٚفقا

حيهؼؼؾ  ؼؼف إتَؼؼٚـ افؼؼساب وػ افٔؼؼ  ـ ؾٕ٘ؼؼف حيهؼؼؾ  ؼؼف افًٍؼؼؾ لُ  ِؼؼزف افيؼؼبد ؾِؼؼق لوؼؼع وق ـؼؼؾ مؼؼٚ 

   ف ظذ اّرض افتل ؾٔٓٚ ؽٌؼٚر ثؼؿ ارتٍؼع لؿؼ   ؼٚقي ظؼذ    ؼف ؽٌؼٚر  ؼح تّّٔؼفد ُ  ِؼزف افيؼبد 

لوٕؼؼؼؼؼًم افيؼؼؼؼؼب لشؼؼؼؼؼِٜٔد لافَٚظؼؼؼؼؼ ة ظْؼؼؼؼؼ  اّ ؼؼؼؼؼؼقفٔغ: نق افقشؼؼؼؼؼِٜٔ وذا حَؼؼؼؼؼؼ مَهؼؼؼؼؼقدهٚ مؼؼؼؼؼـ ؽؼؼؼؼؼؼر 

ْئؼؼؼذى فًٔؼؼؼٝ  الزمؼؼؼٜد ُ فؼؼؼزلف لجؼؼؼقب لُ ٕؼؼؼ ب: ّق افْتٔجؼؼؼٜ حََؼؼؼٝ حْٔؼؼؼذاؿد لجقدهؼؼؼٚ ؾ٘ ؼؼؼٚ حٔ

 ؾٓل مـ  ٚب افقشٚئؾ ُ مـ  ٚب ادَٚ  د ؾٚفيب لشِٜٔ ّجؾ ل قـ افٌٌٚر وػ افٔ  ـ.
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ا ظْؼؼ ك خرؿؼؼٜ ثؼؼؿ نتؼؼك  ؼؼذك اخلرؿؼؼٜ ؾيؼؼب  ؼؼٚ نل  : فؼؼق نق امؼؼرءه لمؼؼـ  ؼؼقر ظؼؼ ف افيؼؼب ؿؼؼٚفقا

للجٓؼف َٕؼؼقـ: نجؼزنكد لافهؼؼقاب نق َٕؼقـ: ؾًّؼؼح  ؼٚ لجٓؼؼف  ـؼٚق ؾٔٓؼؼٚ ؽٌؼٚر ؾًّؼؼح  ٚفٌٌؼٚر    ؼؼف

 ثؿ    فد لشٖٔيت  ً  ؿِٔؾ.

ا: هذا ادَهقد ؾًٔم  تًِؼ  ٚفيب ننف فٔس  الزف.  وذه

ؿؼؼٚـ ظؼؼًمر:  لضب  ٔ  ؼؼف(د ؿقفؼؼف:   ٔ  ؼؼف( ـؼؼذفؽ فؼؼٔس  ؼؼالزف افيؼؼب  ٚفٔؼؼ  ـد ؾَؼؼ   هؼؼح 

ؾؼؼؼ–ا ْؼؼف ؾٔيؼؼب هؼؼق  خرؿؼؼٜ لؿؼؼ   هؼؼح  يؼؼب  ؼؼ  ؽؼؼركد ؾؼؼٚدر ض ؿؼؼ   ؼؼٖيت نخؼؼقك نل   -نن: ادرا

    ف ل ًّح  ًم لجف ادر ض ل   فد َٕقـ: جيزئ ذفؽ.

ج  ؼؼغ ن ؼؼٚ ًف فٔهؼؼؾ افٌٌؼؼٚر  ًًٔؼؼتحٛ فؼؼف نق  ٍؼؼرد : وذا ضب  ٔ  ؼؼف افؼؼساب ؾ فُؼؼـ افًِؼؼًمء ؿؼؼٚفقا

 وػ مٚ  غ اّ ٚ ع.

ْٚ ظؼؼؼؼذ ننؼؼؼؼف جيؼؼؼؼٛ اشؼؼؼؼتًٔٚب افٔؼؼؼؼ  ـ  ادًؼؼؼؼٖ ٜ اّخؼؼؼؼرة ت ؿقفؼؼؼؼف ٚدًؼؼؼؼحد :  لضب  ٔ  ؼؼؼؼف(  ؼؼؼؼ فُّ

لشؼؼْتُِؿ ظؼؼـ  ؼؼٍتف  ًؼؼ  ؿِٔؼؼؾ. لافٔؼؼ  ت افٌِؼؼٜ مؼؼـ اّفٍؼؼٚظ ادىَِؼؼٜد لتهؼؼ ؾ ظؼؼذ ثالثؼؼٜ نصؼؼٔٚء: 

ظذ افُػد لظذ افُػ مع افذراعد لظذ افُػ مع افذراع مع افًوؼ د ـؼؾ هؼذك افؼثالث تًؼّك 

اد لافَٚظؼؼ ة ت ادىِؼؼؼؼ ننؼؼف وذا ًنضِؼؼؼ ؾٕ٘ؼؼؼف  هؼؼ ؾ ظؼؼذ نؿؼؼؼؾ مؼؼٚ  هؼؼ ؾ ظِٔؼؼؼفد ؾحْٔئؼؼذى ؾؼؼ٘ق دُ فؼؼؼٜ  ؼؼ ه

احل  ٞ ت ـ ظذ نق مًح افٔؼ   هؼ ؾ ظؼذ مًؼح افُؼػ ؾَؼط وُ نق  ٖتْٔؼٚ دفٔؼؾ ؾٔؼ ـ ظؼذ مؼٚ زاد 

 ظذ ذفؽ.

ؾٕ٘ؼؼف فؼؼٔس  ثٚ ؼؼٝد  - ؼؼذ اب ظِٔؼؼف ل  ؼؼف لشؼؼِؿ–لمؼؼٚ جؼؼٚء ننؼؼف رؾؼؼع  ًّؼؼحف حتؼؼك  ِؼؼغ مٌُْؼؼف 

ضب  ٍُٔؼفد ؾؼ ـ ظؼذ نق  ؼٚضـ افٍُؼغ وٕؼًم ل ؼؾ  طلحْٔئذى َٕػ ظْ  مؼقرد افؼْصد لافٌْؼل 

  مٍهؾ افرشغ دلق مٚ زاد ظِٔف.وػ

 ؿٚـ:  ؾًّح  ًم( نن:  ٔ  ف  لجٓف لـٍٔف(.
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ك  د  ًّؼح افقجؼف هؼق افقجؼف افؼذن جيؼٛ ؽًؼِف ت افقوؼقءد لؿؼ  حؼ َّ ٌٕ ن  َقفف:  لجٓف( ادؼرا

ُه وػ مؼؼؼؼٚ إحؼؼؼؼ ر مؼؼؼؼـ افِحٔؼؼؼؼغد لمؼؼؼؼـ اّذق وػ اّذقد لفؼؼؼؼذا ؿؼؼؼؼٚـ  افٍَٓؼؼؼؼٚء مؼؼؼؼـ مْٚ ؼؼؼؼٝ افنؼؼؼؼًر ضؼؼؼؼق

فؼؼذن  ؼؼغ اّذق ل ؼغ افًؼؼٚرض مؼؼـ افقجؼؼفد ؾٔجؼٛ اشؼؼتًٔٚ ف ت ؽًؼؼؾ افقجؼؼف ؾَٓٚكٕؼٚ: وق افٌٔؼؼٚض ا

ُِّٓؼؼٚ مؼؼؼـ افقجؼؼفد لنمؼؼؼٚ وق حنؼؼ افنؼؼؼًر ظؼؼـ افؼؼؼرنس   ٚفقوؼؼقء لت مًؼؼح افقجؼؼؼف  ؼؼٚفتّٔؿد لاجلٌٓؼؼؼٜ ـ

ؾُؼؼؼٚق ادؼؼؼرء ن ؼؼؼِع ؾٕ٘ؼؼؼف حْٔئؼؼؼذى ُ جيؼؼؼٛ ظِٔؼؼؼف نق  ًّؼؼؼح افهؼؼؼِعد نل ـؼؼؼٚق نؾؼؼؼرع  ؼؼؼٖق ٕؼؼؼزـ افنؼؼؼًر وػ 

 ىل جٌْٔف.جٌْٔف ؾٔجٛ ظِٔف مًح مٚ  ٌ

د  ٚحلؼؼ  ٞ وٕؼؼًم مهؼؼٚ افٍُؼؼٚقد  ا  ؼؼٖق ادؼؼرا وذق: هؼؼذا مؼؼٚ  تًِؼؼؼ  ٚفقجؼؼفد لافٍُؼؼغ هؼؼذا س ؼؼح جؼؼ ه

 ؾٕ٘ف ت افيٚهر وًٕم مًح ـٍٔف لمل جيٚلز وػ ذراظٔفد ؾ ـ ظذ نق ادؼلع وًٕم هق وػ افٍُغ.

 :ٞ  َل ظْ ٕٚ مًٖ تٚق ٕٖخذهٚ مـ هذا احل  

 ًم لجٓف لـٍٔف(د ؿقفف:  مًح  ًم لجٓف لـٍٔف( افقال هْؼٚ ت ؿقفف:  ؾًّح  ادًٖ ٜ اّلػ

لوق ـٕٚٝ ُ تٍٔ  مًْك افستٔٛ وُ ن ٚ ظْ  افٍَٓٚء ُزمٜ  ًّْك  ثؿ(د اّ ؾ نق افؼقال فًٔؼٝ 

 )  :ّمر ـفِستٔٛ ت افٌِٜد فُْٓٚ ت هذا احل  ٞ  ًّْك  ًثؿَّ

 ًْك.: ننف جٚء ت  ًض افىرؾ مٚ   ـ ظذ هذا اداّمر اّلـ

ـو ظؼؼـ افقوؼؼقءد لافٌؼؼ ـ  ٖخؼؼذ حُؼؼؿ ادٌؼؼ ـ ت اّ ؼؼؾد لاّمؼؼر افثؼؼٚي : ؿؼؼٚفقا: ّق افتؼؼّٔؿ  ؼؼ 

ُه  ـ جيؼٛ ؾٔؼف افستٔؼٛ ؾؼ٘ق افٌؼ ـ ظْؼف جيؼٛ ؾٔؼف افستٔؼٛد ؾٔجؼٛ مًؼح افقجؼف نل لحٔٞ ـٚق ادٌؼ ي

 .ثؿ  ًّح  ً ك طٚهر ـٍٔف ـؾ ـػٍّ  ٌٚضـ افٔ  اّخرم. لشٖذـر افهٍٜ  ً  ؿِٔؾ  ً مٚ ننتٓل

لوًٕم اشتثْك ؾَٓٚكٕٚ شَقط افستٔٛ ت مقوعى لاح : لهق مؼـ ـؼٚق متؼًّٔمه ظؼـ حؼ ثى نـؼزد 

ؾ٘ق مـ ـٚق ظِٔف ح ثو نـز ؾٕ٘ف ُ جيٛ ظِٔف نق  رتؼٛ  ؼغ نظوؼٚئف ت افًٌؼؾد ؾُؼذا ت افتؼّٔؿد 

ؾ٘ق افٌ ـ  ٖخذ حُؿ مٌ ففد لفذفؽ ًّٕؾ  ُؾ مٚ لرد مـ تَ  ؿ افٔ  ـ ظذ افقجف لمـ تَ  ؿ 
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افقجف ظذ افٔ  ؾَْقـ: وٕف  ٚختالؽ اّحقاـد ل ذفؽ ظِّْٚ  جّٔع اّحٚد ٞ لمل ٕرجح ح  ثهٚ 

ُه فَِٚظ ة افُِٜٔ. ٚد لمل َٕؾ وٕف فِتخٔر وظًم ًه  ظذ  خرد ؾَِْٚ  ٚفًّؾ  ًم مجٔ

ضب ض ؼؼؼؼؼٜ لاحؼؼؼؼؼ ةد لهؼؼؼؼؼق ـؼؼؼؼؼذفؽد  طؿقفؼؼؼؼؼف:  لضب  ٔؼؼؼؼؼ ك( طؼؼؼؼؼٚهر احلؼؼؼؼؼ  ٞ ننؼؼؼؼؼف وٕؼؼؼؼؼًم 

ؾؼال  ثٌؼٝد ؿؼٚـ ناؼ : ُ  هؼح  -ـًم جؼٚء ظْؼ  افؼ ارؿىْل–ض تغ لفذفؽ ـؾ مٚ جٚء ننف ضب 

ٞو نق افٌْؼؼل  لوٕؼؼًم هؼؼل ض ؼؼٜ لاحؼؼ ة. فُؼؼـ ؾَٓٚءٕؼؼٚ  ]افتؼؼّٔؿ[ افقوؼؼقءضب ض تؼؼغ ت  طحؼؼ  

ظؼٚة دؼؼـ ؿؼؼٚـ   َقفؼقق: افًؼؼْٜ لاحؼ ةد لوق زاد جؼؼٚز. ؾٚفز ؼؼٚدة فًٔؼٝ مُرلهؼؼٜ لوٕؼًم هؼؼل جؼؼٚئزةد مرا

نؼف ز ؼٚدة مؼـ  ؼٚب افتٖـٔؼ    هؼٚـ افٌٌؼٚر وػ افٔؼ د ؾٓؼق جؼٚئزو مـ اّئّٜ  ٚشتحٌٚب افيؼ تغد لّ

.ٚ  لفُْف فٔس مْ ل ه

 أختي مبطألتني ضّمتني وَ باب التٍبْٗ: وا ِ٘ هفٛ التٗىي؟
لظرؾْٚ افهًٔ    رجٚتف اّر ؼع افؼذن –: نق ادرء وذا ـٚق نمٚمف  ًٔ   ٍٜ افتّٔؿ  ٚختهٚر

جتؼل اّ ؼٚ عد ثؼؿ  ًّؼح ؾٕ٘ؼف  يؼب  ُ -ذـرتف فُؿ ؿٌؾ ؿِٔؾ  ٚفَٔ  ـ –ٍٔؼف ظؼذ افهؼًٔ  مٍرَّ

ٚ  ٌٚضـ ـٍؼف  ؼٚفرحك لجٓؼفد ل ًّؼح  ؼٖضراؽ اّ ؼٚ ع طؼٚهر ـٍٔؼف  ؼذك افهؼٍٜ مًؼحٜ  -اشتحٌٚ ه

ٔؼؼٜ:  ِد ًُ د  خؼؼالؽ ادًٌؼؼقـ ؾٓؼؼؾ نق ـؼؼؾ  ًؼؼقح ت افىٓؼؼٚرة ُ ً ُؼؼررلاحؼؼ ةد ّق افَٚظؼؼ ة ظْؼؼ ٕٚ اف

ٚ نف ُ  ؿِٝ ؿٌؾ افهالة مـ جئٌْل ن َه  ل ًْٕٔٚ  مـ جئٌْل لفف جٚئزة  نظٔ .ً ُرر مىِ

ؿِٝ ؿٚظ ة ثؼؿ نتٔؼٝ  تتّؼٜ هلؼٚ: افَٚظؼ ة اّلػ افتؼل ؿِتٓؼٚ ؾٚحٍيقهؼٚ: ـؼؾ  ًؼقح ؾؼال ً ُؼررد 

اد افؼؼؼرنس ً ًّؼؼؼح مؼؼؼرةد اجلٌؼؼؼرة ًاًؼؼؼح مؼؼؼرةد احلٚئؼؼؼؾ  ًّؼؼؼح مؼؼؼرةد ت افتؼؼؼّٔؿ ـؼؼؼؿ  لوٕؼؼؼًم  ُؼؼؼقق لاحؼؼؼ ه

ٓؼؼٚرة ظؼؼذ اّظوؼؼٚء هؼؼؾ ً ًؼؼتحٛ ؾٔٓؼؼٚ  ًّؼؼح مؼؼـ مؼؼرة  مؼؼرةد ُ ً ُؼؼرر ادًؼؼحد ادًٌؼؼقُت ت افى

ر  ؼٚ نف ُ ظؼذ ادنؼٓقر ً ًؼتحٛ تُؼرا َه ؼٚ نف ُ  هؼق ً ًؼتحٛ فُؼـ هؼؾ هؼق مىِ َه ر نف ُد مىِ افتُرا

ؼؼؼؼٚد لنمؼؼؼؼٚ ظؼؼؼؼذ افرلا ؼؼؼؼٜ افثٕٚٔؼؼؼؼٜ ؾىؼؼؼؼردلا  ًًٌٔؼؼؼؼؾ ثالثه ًؼؼؼؼؾ وُ ت افؼؼؼؼرنس ؾ ًٌ افًٌؼؼؼؼؾ ت افقوؼؼؼؼقء دلق اف

ظؼؼ د ؾٓؼؼق ت ظؼؼ   ؼؼٚحٛ ضؼؼردى لتؼؼٖمر مًٓؼؼٚد افَٚظؼؼ ةد لفؼؼذفؽ ضر َؼؼٜ نيب افًٌؼؼٚس ضؼؼرد افَقا  افَقا
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ؼؾ افىؼرد  ٌّ ؾْٔير فًِّٚي مع افىردد لهذك نوٌطد وذ ن حٚب افَقاظ  ثالثٜ مْٚهٟ: مْٓؿ مـ ً ً

ؼؼؾ ادْٚشؼؼٌٜ ل ُثؼؼر اُشؼؼتثْٚءد لمؼؼْٓؿ  ٌّ  -لهؼؼق نـّؼؼؾ افىؼؼرؾ– ؼؼال تؼؼٖمرى لُ مْٚشؼؼٌٜد لمؼؼْٓؿ مؼؼـ ً ً

ؼؼؼؼؼؼؾ ادْٚشؼؼؼؼؼؼٌٜ لافىؼؼؼؼؼؼردد لُ  تحَؼؼؼؼؼؼؼ ضؼؼؼؼؼؼردو وُ  ؼؼؼؼؼؼًم
ٌّ  ًؼؼؼؼؼؼّٔف افنؼؼؼؼؼؼٚؾًل لناؼؼؼؼؼؼ   ُٚشتحًؼؼؼؼؼؼٚقد  مؼؼؼؼؼؼـ ً ً

هؼٝ افًِؼٜ لُ  لاُشتحًٚق مًْؼٚك تهؼٔص افًِؼٜد ؾتخهؼٔص افًِؼٜ هؼق جًِٓؼٚ مىؼردة وذا ًخهد

  ُقق اشتثْٚءه مـ افُؾد لهذك ننًٛ افىرؾ ت ادْٚضٚت افثالث افتل ذـرت فُؿ ؿٌؾ ؿِٔؾ.

ا: هذك  ٍٜ ادًحد ثؿ  ًّح ـٍٔف  ٖضراؽ ن ٚ ًف ـًم ؿِٝ فُؿ ؿ  ٌؾ ؿِٔؾ.وذه

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 

د رلاك شا ؼًْقا ـؼؾ رء ؽؼر افُْؼٚح»ؿؼٚـ:  طنق افٌْؼل  ¶ عٔ أْدظ بدٔ َايدو   -12

 ا مٚف نا  لن ق دالد لمًِؿ.

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
ٔٓؼؼٚ اّنيؼؼٚرد لؿؼؼ  ؿٔؼؼؾ هؼؼذا  ؼؼٚب احلؼؼٔضد ل ؼؼٚب احلؼؼٔض مؼؼـ اّ ؼؼقاب افىق ِؼؼٜ افتؼؼل تتِؼؼػ ؾ  

ُه حتك وٌط هذا افٌٚب.  ظـ  ًض نهؾ افًِؿ: ننف مُٞ شْغ ضقا

لظؼذ افًّؼقف ؾؼ٘ق ادهؼْػ مل  ؼقرد حؼ  ٞ اْؼٜد لمل  ؼقرد حؼ  ٞ ادًتحٚوؼٜ هؼل افتؼل ؾٔٓؼٚ 

ا َٕؼؼػ مؼع هؼؼذا احلؼ  ٞ ؾؼؼًٔم  تًِؼؼ  ٍَٓؼؼفد لهؼؼق  ا صؼُٚـ لحتؼؼٚج  ًؼطد لفُؼؼـ نلرد حؼ  ثهٚ لاحؼؼ ه

 .شا ًْقا ـؾ رء ؽر افُْٚح»ؿٚـ:  طٌل ح  ٞ ننس نق افْ

نن: اؾًِقا ـؾ رء نن جيؼقز ؾًِؼفد ّق افٔٓؼقد ؿٌؼؾ ـٕٚؼٝ  شا ًْقا »لهذا  ٚظتٌٚر احلٚئضد 

ة وذا حٚوؼؼؼؼؼٝ ُ  ٗاـِق ؼؼؼؼؼٚ لُ  نؼؼؼؼؼٚر ق ٚ لوٕؼؼؼؼؼًم  ًتزفق ؼؼؼؼؼٚد ؾجؼؼؼؼؼٚء افؼؼؼؼؼؼع  ٘ ٚحؼؼؼؼؼٜ  ٚفًؼؼؼؼؼتٓٚ  ادؼؼؼؼؼرن

 ل ٚفىتٓٚ لاجلِقس مًٓٚ.

  ٍٔ   جقاز مٌٚذة احلٚئض. شرءا ًْقا ـؾ »: طلؿقـ افٌْل 

د  ؼف: افؼقطءد ؾؼًم ظؼ ا افؼقطء هؼق جؼٚئزد وُ نق  ُؼقق ذر ًؼٜ فِقؿؼقع  شوُ افُْٚح»لؿقفؼف:  ادؼرا

ٚ مـ  ٚب ش  افذرائع. ف ؾٕ٘ف  ُقق  ْقظه  ت حرافد دـ ظرؽ مـ ًٍٕف افقؿقع ت احلرا

ط افؼؼؼقطءد لمؼؼؼؼٚ ظؼؼؼؼ اك لادٌؼؼؼٚذة ّهؼؼؼؼؾ افًِؼؼؼؿ ؾٔؼؼؼؼف مًؼؼؼؼُِٚقد ؾّؼؼؼْٓؿ مؼؼؼؼـ ؿؼؼؼٚـ: وق ادّْؼؼؼؼقع ؾَؼؼؼؼ

 جٚئزد لهق طٚهر احل  ٞد لهق افذن ظِٔف ؾَٓٚكٕٚ.

 َباُب إلَحْيِض 
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لؿٔؾ: وٕف ً ٌٚح ادٌٚذة وُ مٚ  غ افنة وػ افرـٌٜد ملؼٚ جؼٚء ت حؼ  ٞ ظٚئنؼٜ ريض اب ظْٓؼٚ 

ؾٌٔٚذهؼؼٚ ؾؼؼًٔم لراء ذفؼؼؽد لظؼؼٚدة افًؼؼرب ت  شاتؼؼزرن»: طن ؼؼٚ ـٕٚؼؼٝ وذا حٚوؼؼٝ ؿؼؼٚـ هلؼؼٚ افٌْؼؼل 

ة ملؼؼؼٚ  ؼؼؼغ افنؼؼؼة وػ افرـٌؼؼؼٜد لفُؼؼؼـ طؼؼؼٚهر هؼؼؼذا احلؼؼؼ  ٞ لمْىؼؼؼقؾ ؿؼؼؼقـ افٌْؼؼؼل اًّزر نق تُؼؼؼقق شؼؼؼٚتر

ٚ ّنف ُ تًٚرض لوٕؼًم هؼق  ط فو ت اف ُفٜ ت تٌٔغ ادًْك ظذ ؾًِفد لفٔس ؾًِف هْٚ  ههه مَ َّ

د وُ نق  ُؼؼؼؼقق ذر ًؼؼؼؼٜ ؾحْٔئؼؼؼؼذى ً ّْؼؼؼؼع مْؼؼؼؼع   َٕؼؼؼؼقـ: وق ـؼؼؼؼؾ رء جؼؼؼؼٚئزو
 ؼؼؼؼٚختالؽ اّحؼؼؼؼقاـد ؾحْٔئؼؼؼؼذى

 .ٖ ٜ اّلػهذك ادًذرائع. 

 ؼؼ فْٚ ظؼؼذ نق افؼؼقطء دؼؼرفد لهؼؼق ُ صؼؼؽ ت  شؽؼؼر افُْؼؼٚح»: ط: ؿؼؼقـ افٌْؼؼل ادًؼؼٖ ٜ افثٕٚٔؼؼٜ

ة احلٚئوٜ ت حٚـ حٔوؼٓٚ افتحؼر ؿ  ُقٕؼف ـٌؼرة نف  ُقٕؼف  ؼٌرة  لمؼٚ  ذفؽ. فُـ هؾ لطء ادرن

 جيٛ ؾٔف وذا خٚفػ  

ةد ٕؼؼؼص ظِٔؼؼؼف ت : نق لطء احلؼؼؼٚئض حؼؼؼٚـ حٔوؼؼؼٓٚ  ؼؼؼٌرة لفؼؼؼٔس  ٌُؼؼؼرادنؼؼؼٓقر ظْؼؼؼ  ؾَٓٚئْؼؼؼٚ

د لفؼٔس مًْؼك ـقٕؼف  ؼٌرة نق  تًؼٚهؾ ادؼرء ت افهؼٌٚئرد ُد "افُنٚؽ"لذحف لهق  "ا ؿْٚع"

ر ظذ افهٌرة ر ًم  ٌِٝ  ف نظيؼؿ مؼـ جؼرف افٌُؼرةد ذـؼر  فٔس ـذفؽد ؾ٘ق ادرء وذا دالف ا سا

 ذفؽ ا ـ افَٔؿ لصٔخفد ؾ٘ق مـ نس ظذ  ًض افهٌٚئر ر ًم ـٕٚٝ ـٚفٌُرة.

ر نمؼؼؼراق: افتُؼؼرار لاد المؼؼؼٜد لظؼؼؼ ف افتق ؼؼٜد ؾال ؼؼؼ  مؼؼؼـ  ّؼؼقع اّمؼؼؼر ـ. هؼؼؼذك لمً ْؼؼك ا سا

 لاح ة.

 ٕٚ للضؼؼؼ   ط: مؼؼؼـ خؼؼؼٚفػ اّمؼؼؼر نمؼؼؼر اب ظؼؼؼز لجؼؼؼؾ لنمؼؼؼر رشؼؼؼقفف ادًؼؼؼٖ ٜ اّخؼؼؼرة ظْؼؼؼ

ؼؼؼٚ  ؼؼؼٚ لمقؿقؾه زلجؼؼؼف حؼؼؼٚـ احلؼؼؼٔض ؾؼؼؼًمذا جيؼؼؼٛ ظِٔؼؼؼف  َٕؼؼؼقـ: ؿؼؼؼ  جؼؼؼٚء ت حؼؼؼ  ٞ ا ؼؼؼـ ظٌؼؼؼٚس مرؾقظه

لض  زلجف حٚـ حٔوٓٚ ؾٕ٘ف  ؼٛ ظِٔؼف افٍُؼٚرةد نق  تهؼ ؾ  ؼ  ْٚرى نل لادقؿقؽ ن ح: نق مـ 

 ٕهٍف.
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لؿقفؼؼف:  وٕؼؼف  تهؼؼ ؾ  ؼؼ  ْٚر نل ٕهؼؼٍف( َٕؼؼقـ: طؼؼٚهرك  ؼؼ ـ ظؼؼذ افتخٔؼؼر لفؼؼٔس ظؼؼذ اخؼؼتالؽ 

د لافؼؼؼ  ْٚر   ْٚرى نل  ْهؼؼؼػ د ْؼؼؼٚراحلؼؼؼٚـد ؾّؼؼؼـ لضؼؼؼ  امؼؼؼرنة ت حٔوؼؼؼٓٚ لجؼؼؼٛ ظِٔؼؼؼف نق  تهؼؼؼ ؾ  ؼؼؼ

ٚ   اف  ْٚر: لهق مه ادثَٚـ  ًؼٚدـ نر ؼع جرامؼٚت لر ؼعد لٕهؼٍف ـؼؿ  ًؼٚدـ  ـؼًم ؿؼٚـ   ًٚدـ ـؿ جرا

نخقٕٚ جرامٚق لٕهػ افر عد لهق ثّـد ؾٚدرء  ؼرَّ  ؼغ نق  ؼٌرج افؼ  ْٚر نل ٕهؼٍف نل ؿّٔؼتًٓم مؼـ 

 ؾوٜ نل مـ ر ُٚت نل مـ دٕٕٚر نل مـ ؽرهٚ مـ افًّالت.

 ؿؼؼقة احلؼؼٔض ت افؼؼ ف افَؼؼقن نل ت َٕؼؼقـ: ُ ؾؼؼرؾ  ؼؼغ نق  ىؼؼٖ ت وؿٌؼؼٚـ احلؼؼٔض نل ت ود ؼؼٚركد ت

 اف ف افؤًػ ُ ؾرؾد ؾٚحلُؿ ؾًٔٓم شقاءد ؾٔخرج مٚ ضٚ ٝ  ف ًٍٕف مـ اف  ْٚر نل مـ ٕهٍف.

تؼؼؼتص  خهٔهؼؼؼٜ ُ  نؼؼؼٚرـٓٚ وُ ـٍؼؼؼٚرة نخؼؼؼرمد هؼؼؼذك  -لهؼؼؼل ـٍؼؼؼٚرة احلؼؼؼٔض–هؼؼؼذك افٍُؼؼؼٚرة 

وذا ظجؼؼز ظْٓؼؼٚ اخلهٔهؼؼٜ هؼؼل نق مؼؼـ ظجؼؼز ظْٓؼؼٚ شؼؼَىٝ لمل تٌؼؼؼ ت ذمتؼؼفد لؽرهؼؼٚ مؼؼـ افٍُؼؼٚرات 

 ؼؼٚحٌٓٚ لمل جيؼؼ  املؼؼٚـ تٌَؼؼك ت ذمتؼؼف وػ نق  ؼؼقه اب ظِٔؼؼفد لوق ـؼؼٚق ؾٔٓؼؼٚ  ؼؼٔٚف وػ نق  هؼؼح اب 

  ٕؼؼف ؾٔهؼؼقف. لُ  نؼؼٚرؿ هؼؼذك افٍُؼؼٚرة وُ ـٍؼؼٚرة نخؼؼرمد مؼؼـ  ؼؼذـر هؼؼذك افٍُؼؼٚرة  اجلؼؼًمع ت  ؼؼٚر 

ٍُؼٚرة ملؼٚ جؼٚءك نشؼَط ظؼـ ادجؼٚمع اف طرموٚقد حل  ٞ نيب هر رة ت افهحٔحغد ّق افٌْؼل 

ؾ مـ افىًٚفد ؾَٚـ:  ري ٍي ٌهٚ ظِٔف فَٚـ: نضًّف افٍَرد ؾ ـ ظؼذ ن ؼٚ  شنضًّف نهِؽ»اف لفق ـٚق لاج

ت  اجلؼؼًمعشؼؼَىٝ ظْؼؼفد ؾؼؼٚفْص وٕؼؼًم لرد ت ـٍؼؼٚرتغ ؾَؼؼط تًؼؼَىٚق ظْؼؼ  افًجؼؼز ظؼؼًْٓم لمهؼؼٚ ـٍؼؼٚرة 

 فق ـٕٚٝ مىٌٚلظٜ. ٚر رموٚق لـٍٚرة افقطء حٚـ احلٔضد لافٍُٚرة ظذ افزلج دلق افزلجٜ ل

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
وؼؼس  ؼؼِقات » ٜكددٍٛ: ط قدداٍ: مسعددت زضددٍٛ اهلل      عددٔ عبددان٠ بددٔ ايصدداَت   -13

ٚ  حَٓـ ـٚق فف ظْ  اب ظٓ و نق  ٔدع مْٓـ صٔئهٚ اشتخٍٚؾه ـتٌٓـ اب ظذ افًٌٚدد مـ نتك  ـ مل  و

د وق صٚء ظذ فد لوق صٚء ؽٍر فف  خِف اجلْٜد لمـ مل  ٖت  ـ ؾِٔس فف ظ  .شْ  اب ظٓ و

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
اد لهؼؼق مؼؼـ نظيؼؼؿ اّحٚد ؼؼٞ ت افتٖـٔؼؼ  لافًْٚ ؼؼٜ  ؼؼٖمر   ا جؼؼ ب هؼؼذا احلؼؼ  ٞ حؼؼ  ٞ ظيؼؼٔؿ جؼؼ ب

 افهالة.

 ؼؼ فْٚ ذفؼؼؽ ظؼؼذ نق افٍؼؼرائض وٕؼؼًم هؼؼل وؼؼسد لُ ؾر وؼؼٜ  شوؼؼس  ؼؼِقات»: ط َؼؼقـ افٌْؼؼل 

ؼؼٚ فِرلا ؼؼٜ افثٕٚٔؼؼٜ– اّظٔؼؼٚق ؽؼؼرهـد ؾًِٔؼؼٝ  ؼؼالة افًٔؼؼ  ظؼؼذ ؾر وؼؼٜ ظؼؼذ افًؼؼغ لوٕؼؼًم هؼؼل  -خالؾه

ؾر وؼؼٜ ـٍٚ ؼؼٜد لؽرهؼؼٚ مؼؼـ اّمؼؼقرد لوٕؼؼًم افقاجؼؼٛ وٕؼؼًم هؼؼل افهؼؼِقات اخلّؼؼسد  ؼؼ ـ ظِٔؼؼف حؼؼ  ٞ 

 ا ـ ظٌٚس ادًرلؽ ت افهحٔح.

مؼـ ظالمؼٚت اف ُفؼٜ نن: اؾسوؼٓـد لؿؼ  ذـؼر اّ ؼقفٔقق نق  شـتؼٌٓـ اب ظؼذ افًٌؼٚد»ؿٚـ: 

ظؼؼذ افقجؼؼقب نق  َؼؼٚـ:  ـتؼؼٛ(د ؾُِّؼؼٜ  ـتؼؼٛ( مؼؼـ افؼؼ ُئؾ اف افؼؼٜ ظؼؼذ افقجؼؼقبد لهؼؼذا مًْؼؼك 

 .شـتٛ اب ظذ افًٌٚد»ؿقفف: 

ؼؼػ ُ  ؼؼٛ ظِٔؼؼفد  َِّ ٍؼؼققد ؾٓؼؼؿ افؼؼذ ـ  ؼؼٛ ظِؼؼٔٓؿ افهؼؼالةد لؽؼؼر ادُ َِّ د  ٚفًٌؼؼٚد نن ادُ لادؼؼرا

 ؾّـ ـٚق دلق شـ افٌِقغ ؾًِٔٝ  قاجٌٜ ظِٔف.

 كُتَابُ الصَّالَة
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ؿِٝ: ؾٕ٘ف ؿ  جٚء ظْ  نيب دالد مـ ح  ٞ ظّرل  ـ صًٔٛ ظؼـ ن ٔؼف ظؼـ جؼ ك نق افٌْؼل  ؾ٘ق

مرلهؿ »ؿٚـ:  طؾ٘ق افٌْل  شٚءـؿ  ٚفهالة فًٌعد لاض قهؿ ظِٔٓٚ فًؼمرلا ن ْ»ؿٚـ:  ط

ؾؼؼؼ ـ ظؼؼؼذ ن ؼؼؼؿ مؼؼؼٖمقرلق  ؼؼؼٚد ؾٓؼؼؼؾ تُؼؼؼقق لاجٌؼؼؼٜ ظِؼؼؼٔٓؿ  َٕؼؼؼقـ: ُد ّق ظْؼؼؼ ٕٚ  ش ٚفهؼؼؼالة فًؼؼؼٌع

 طٓؼؼؼٚ نؽِؼؼؼٌُؿ لهؼؼؼل: نق اّمؼؼؼر  ؼؼؼّٚمر تؼؼؼ ـ ظؼؼؼذ افْؼؼؼ ب. ؾؼؼؼ٘ذا نمؼؼؼر افٌْؼؼؼل ؿٚظؼؼؼ ة منؼؼؼٓقرة ل ًرؾ

 ؾٕ٘ؼؼف 
ى
ؼؼٚد ؾؼؼٚفقجقب وٕؼؼًم هؼؼق متًِؼؼؼ  ؼؼٚدٍُِغد ًْٕؼؼل  ؼؼؿ: مؼؼـ  ؼؼّٚمر  قؼؼء ٌه مْؼؼ لب لُ  ُؼؼقق لاج

. ٚ ظٚؿاله ٌه  ـٚق  ٚف

د لهؼؼؼذك مًؼؼؼٖ ٜ شؼؼؼٖرجع هلؼؼؼٚ  ًؼؼؼ  ؿِٔؼؼؼؾد  شمؼؼؼـ نتؼؼؼك  ؼؼؼـ»ؿؼؼؼٚـ:  د  ؼؼؼؼ مـ نتؼؼؼك  ؼؼؼـ( نن: نداءه ادؼؼؼرا

َـّ ظذ شٌٔؾ اّداء   فٔؾ مٚ شٖٔيت.ؾٚ ت  ٔٚق  

ـى ؾًٔؼَط رـْهؼٚ ؾتٌىؼؾ  ؼالتفد لؿؼ   ُؼقق  شمل  ؤع مْٓـ صؼٔئهٚ»ؿٚـ:  افتوؼٔٔع ؿؼ   ُؼقق  ؼرـ

ا  ىِؼؼؼؼٝ  ؼؼؼؼالتف ـؼؼؼؼذفؽد لشؼؼؼؼٖٔتْٔٚ  ؼؼؼؼٚ ظٚمؼؼؼؼ ه ٌه َّٔع لاج د ؾّؼؼؼؼـ وؼؼؼؼ ٛى جؼؼؼؼ ت  -وق صؼؼؼؼٚء اب–افتوؼؼؼؼٔٔع فقا

 شجقد افًٓق.

د ؾؼؼ٘ق مؼؼـ ذلضٓؼؼٚ : افقؿؼؼٝد ؾّؼؼـ تؼؼرؿ افقؿؼؼٝ نل افقوؼؼقء  ُؼؼقق لؿؼؼ   ُؼؼقق افتوؼؼٔٔع فؼؼؼطى

.ٚ ًه ئط لنرـٚق للاجٌٚت ؾٔجٛ ا تٔٚق  ـ مجٔ ٚ هلٚد لفذفؽ ؾ٘ق افهالة هلٚ ذا ًه  ـذفؽ مؤ

لفؼؼؼؼًِٔؿ ادًؼؼؼؼِؿ نق هؼؼؼؼذك افهؼؼؼؼِقات هلؼؼؼؼٚ ٌاؼؼؼؼكد ؾّؼؼؼؼـ وؼؼؼؼٔع احٌلّؼؼؼؼك نلصؼؼؼؼؽ نق  وؼؼؼؼٔع اّ ؼؼؼؼؾد 

ٚ هؼؼؼق شؼؼؼْْٓٚ ت نمْٚئٓؼؼؼٚ د لمؼؼؼٚ هؼؼؼق اٚهؼؼؼٚ  اٚهؼؼؼشـؼؼؼٚفراظل  رظؼؼؼك حؼؼؼقـ احلّؼؼؼك  قصؼؼؼؽ نق  َؼؼؼع ؾٔؼؼؼف»

ا مؼؼـ  ُِّٓؼؼٚ افًؼْـ افرلاتؼؼٛد لفؼذا  ًؼؼزن ّحؼقاـ ـثؼؼر مؼـ افْؼؼٚسد ؾؼ٘ق ـثؼؼره لشؼْْٓٚ افتٚ ًؼؼٜ هلؼٚ لنج

ا مؼؼؼؼؼـ نشؼؼؼؼؼٓؾ مؼؼؼؼؼٚ  ُؼؼؼؼؼقق ظِٔؼؼؼؼؼف نق  وؼؼؼؼؼٔع افقاجٌؼؼؼؼؼٚت ل ؼؼؼؼؼسؿ  افْؼؼؼؼؼٚس افؼؼؼؼؼذن  ؼؼؼؼؼ ك  َْؼؼؼؼؼر افهؼؼؼؼؼالة َٕؼؼؼؼؼره

ؾؼؼؼؾ افتٚ ًؼؼؼٜ ف لهؼؼؼل افًؼؼؼْـ –ٍِؼؼؼرائض افُِٔؼؼؼٚتد ـؼؼؼًم نق اِخؼؼؼر افؼؼؼذن ُ  ُؼؼؼٚد  هؼؼؼع ٕٚؾِؼؼؼٜ مؼؼؼـ افْقا

: طمؼؼـ نشؼؼٓؾ مؼؼٚ  ُؼؼقق ظِٔؼؼف حؼؼٚـ وؼؼًػ و ًمٕؼؼف نق  ؼؼسؿ افهؼؼالةد لؿؼؼ  ؿؼؼٚـ افٌْؼؼل  -افرلاتؼؼٛ

ة ؾسة» ةد لفُؾ ٌذَّ د ؾحؼٚـ افٍؼسة  ؼسؿ ادؼرء  ًؼض اّظؼًمـ افتؼل  ًِّٓؼٚ حؼٚـ شوق فُؾ ظّؾى ٌذَّ
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هؼع افًؼْـ افرلاتؼٛد ؿقتف لوؿٌٚفف ظذ اب ظز لجؾد لفذا ؾ٘ق نا  ؿٚـ ملٚ شئؾ ظؼـ افرجؼؾ ُ  

لـِْؼؼٚ –رجؼؾ شؼؼقء(. شؼؼٌٛ ـقٕؼف رجؼؼؾ شؼؼقء ّنؼف  قصؼؼؽ ت حؼؼٚـ وؼًػ و ًمٕؼؼف مؼٚذا ؿؼؼٚـ  ؿؼؼٚـ:  

ؼؼؼر نق  ؼؼؼسؿ  ًؼؼؼض افىٚظؼؼؼٚت افتؼؼؼل  - ؼؼؼغ ذاؿ افرجؼؼؼؾد ؾؼؼؼ٘ق ا  ؼؼؼًمق  ز ؼؼؼ  ت حليؼؼؼٚت ل ؼؼؼَْص ت ًنخي

ؽو نل ؿر ؼٛ مؼـ  ًٍِٓٚ ت ؿقة و ًمٕفد لؿ  ـٚق ت ؿقة و ًمٕؼف ُ  ًٍؼؾ وُ افٍؼرائض ؾَؼطد ؾٕ٘ؼف مقصؼ

 نق  سؿ افقاجٌٚت. ؾٕٚتٌف هلذك ادًٖ ٜ.

ٚ  حَٓـ»ؿٚـ:  مـ ٕٚف ظؼـ »: طهذك ًّٕٜ مـ اب ظز لجؾد لفذفؽ ؿٚـ افٌْؼل  شاشتخٍٚؾه

هؼذك راؼٜ مؼـ اب ظؼز لجؼؾد لهؼذا ؾٔؼف  ش الة نل ًٕٔٓٚ ؾِٔهِٓٚ وذا ذـرهٚد ؾ٘ق ذفؼؽ هؼق لؿتٓؼٚ

  ًط هذا احل  ٞ.

اد ًٕٖـ اب ظز لجؾ نق ش و نق   خِف اجلْٜـٚق فف ظْ  اب ظٓ»ؿٚـ:  د لهذا ًّٕٜ ظئّٜ ج ه

َـّ ظِْٔؼؼؼؼٚ  ًٍؼؼؼؼقكد لنق  ؼؼؼؼ خِْٚ جْتؼؼؼؼفد ؾؼؼؼؼ٘ق دخؼؼؼؼقـ جْتؼؼؼؼف جؼؼؼؼؾ لظؼؼؼؼال  راتؼؼؼؼف  ؼؼؼؼ ًّ  راْؼؼؼؼٚ  راتؼؼؼؼفد لنق  ي

َُ }لذضٓؼؼؼؼؼٚ ا  ؼؼؼؼؼًمق لا حًؼؼؼؼؼٚق ت افًّؼؼؼؼؼؾد  ▐  ْ َطووووو
َ
  ًْ ْ ُسووووو

َ
َ ًْ ُأ َٔ ِِلَبْيُووووو

ًل  ٍَ  .[7]هقد:{َخ

نلـ مؼؼؼٚ  ٍَؼؼؼ  افْؼؼؼٚس مؼؼؼـ نمؼؼؼر د ؼؼؼْٓؿ  ٍَؼؼؼ لق افهؼؼؼالةد ؿؼؼؼٚـ  -ا خؼؼؼقةنهيؼؼؼٚ –لفؼؼؼذفؽ افهؼؼؼالة 

. نَمؼؼؼر افهؼؼؼالة مؼؼؼـ نظيؼؼؿ مؼؼؼٚ  ؼؼؼق   ؼؼؼف ادًؼؼؼِؿ نخؼؼؼٚك: شنلـ مؼؼؼٚ ً ٍَؼؼؼ  مؼؼؼـ افهؼؼؼالة: اخلنؼؼؼقع»ننؼؼس: 

رلق  ف نمؼر  ـد رلا ؾ٘ق نؿؾ مٚ  ذ َـّ ٚظ وذا ذ افهالةد لفألشػ نق ـثرها مـ افٍَٓٚء وذا تُِّقا لافقظَّ

دك  ٚفًٌؼؼؼؼؼٚدةد افهؼؼؼؼالةد لهؼؼؼؼؼذا ت احل ََٔؼؼؼؼٜ تٍق ؼؼؼؼؼٝ ّهؼؼؼؼؿ اّمؼؼؼؼؼقر  ًؼؼؼؼؼ  تقحٔؼؼؼؼ  اب ظؼؼؼؼؼز لجؼؼؼؼؾ لوؾؼؼؼؼؼرا

ر نخؼٚك ادًؼِؿ ت  ـد ٝو ّـثؼر مؼٚ  ٍقتؼف افْؼٚس لنلـ مؼٚ  ٍقتقٕؼفد لفؼذا ؾؼ٘ق ادًؼِؿ جيؼٛ نق  ؼذ لتٍق 

 نمر افهالة ؾر وتٓٚ لٕٚؾِتٓٚ.

اّمؼقر مـ تؼذـر ادًؼِّغ  ؼٚ: تًِؼّٔٓؿ شؼْْٓٚد لتًِؼّٔٓؿ ـٔؼػ  ُؼقق نداكهؼٚد لهُؼذا مؼـ 

 ادتًَِٜ  ٚ.
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ٔهؼؼٚ  ٚفًْٚ ؼؼٜ  ؼؼٖمر افهؼؼالة لافتؼؼذـر  ؼؼٚد  ؼؼد لنل ؼؼُٔؿ ثٕٚ ُه لننؼؼٚ ادَكد لفؼؼذفؽ نل  ٍٕزؼؼ نل

ت  طد ؾؼ٘ق  خؼر ل ؼٜٔ لصَّ  ؼٚ افٌْؼل شافهالة افهؼالة لمؼٚ مُِؼٝ نيًمُٕؼؿ»ؾًِٔؽ  ٚفهالةد 

ٚ مُِٝ نيًمُٕؿافهالة افهالة »حجرتف ؿٌؾ نق  ٌَض اب ظز لجؾ رلحف لصَّ  ٚفهالةد   .شلم

ًٕيٌؼؼر ت  ؼؼٚؿل ظِّؼؼفد لوق ؾًؼؼ ت ًردَّ  لهؼؼل نلـ مؼؼٚ ً ًؼؼٖـ ظْؼؼف افًٌؼؼ   ؼؼقف افَٔٚمؼؼٜد ؾؼؼ٘ق  ؼؼِحٝ 

ٌَّؼؼؾ رنشؼؼف ل ؼؼ ك لرجِؼؼف لرـٌتؼؼف  -لاب-ظِٔؼؼف  ؼؼٚؿل ظِّؼؼف لفؼؼق ـؼؼٚق  نظِؼؼؿ افْؼؼٚسد لاب فؼؼق ـؼؼٚق ً َ

ق ظِٔف ظِّف وق مل تهِح فف  التفد ـذا ؿٚـ ٌْٕٔٚ   .طلاب فردَّ

افٌخؼؼٚرن: ـؼؼٕٚقا وذا نرادلا نق  ؼؼرللا ظؼؼـ صؼؼٔ ى ٕيؼؼرلا وػ  ؼؼالتف. نلـ مؼؼٚ ً ْيؼؼر ت افًؼؼٚمل ؿؼؼٚـ 

 ؼؼالتفد إيؼؼر فهؼؼالتفد لفؼؼذفؽ ظِٔؼؼؽ  ٚفهؼؼالةد افهؼؼالة نمرهؼؼٚ مٓؼؼؿد لافتؼؼذـر  ؼؼٚ ـؼؼذفؽ مٓؼؼؿد 

ٕؼؼؼؽ دائؼؼؼًمه نمؼؼؼر  -لننؼؼؼٝ وق صؼؼؼٚء اب ً يؼؼؼـ  ؼؼؼؽ افًْٚ ؼؼؼٜ  ؼؼؼٚ–ؾًْؼؼؼ مٚ نضِؼؼؼٝ ؾٔٓؼؼؼٚ فُؼؼؼل  نق تؼؼؼذـر وخقا

ر نهؾ  ٔتؽ.افهالة ـد  د لنلـ مـ تذ

ـ مل  ٖت  ـ»ؿٚـ:  د وق صٚء ظذَّ فد لوق صٚء »ومٚ ـٚمِٜ نل ٕٚؿهٜد  شلم ؾِٔس فف ظْ  اب ظٓ و

 .شؽٍر فف

 :هذا احل  ٞ ؾٔف مـ افٍَف مًٚئؾ 

 نمهٓٚ: نق هذا احل  ٞ   ـ ظذ افٍرائض للجق ٚد لتُِّْٚ ظِٔف.

فهؼؼؼالةد ؾؼؼؼ٘ق ؾَٓٚءٕؼؼؼٚ  َقفؼؼؼقق: وق تؼؼؼٚرؿ افهؼؼؼالة لاشؼؼؼت ـ  ؼؼؼف افٍَٓؼؼؼٚء ظؼؼؼذ مًؼؼؼٖ ٜ ـٍؼؼؼر تؼؼؼٚرؿ ا

د دفِٔؼؼؼؼف مؼؼؼؼٚ ثٌؼؼؼؼٝ ت افهؼؼؼؼحٔح نق افٌْؼؼؼؼل  د ش ؼؼؼؼغ ادؼؼؼؼرء ل ؼؼؼؼغ افٍُؼؼؼؼر تؼؼؼؼرؿ افهؼؼؼؼالة»ؿؼؼؼؼٚـ:  طـؼؼؼؼٚؾرو

 .شافًٓ  افذن  ْْٔٚ ل ْٔٓؿ افهالةد ؾّـ ترـٓٚ ؾَ  ـٍر»لحل  ٞ افزاء ظْ  نيب دالد: 

ـ اب »ل َقـ ظٌ  اب  ـ صَٔؼ:  لق صٔئهٚ مـ اّظًمـ ترـف ـٍر  رط مٚ ـٚق  حٚ ٜ رشق

د لحُؼؼؼك ا مجؼؼؼٚع ظِٔؼؼؼف وشؼؼؼحٚؾ  ؼؼؼـ و ؼؼؼراهٔؿ  ؼؼؼـ راهق ؼؼؼف ؿؼؼؼر ـ ا مؼؼؼٚف ناؼؼؼ  لتِّٔؼؼؼذ شوُ افهؼؼؼالة

 افنٚؾًل.
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 ؾٚدَهقد مـ هذا نق ـثرها مـ نهؾ افًِؿ  رم ـٍرك.

ؼؼـ ُ  ؼؼرم ـٍؼؼركد لافْيؼؼر ؾٔؼؼف  ؼؼٚب مؼؼـ افَوؼؼٚءد لفؼؼـ نتُِؼؼؿ ظْؼؼفد ؾًّؼؼٖ ٜ  لمؼؼـ نهؼؼؾ افًِؼؼؿ مي

ًؼؼؼؼٖ ٜ نخؼؼؼؼرم هؼؼؼؼل افتؼؼؼؼل ؾٔٓؼؼؼؼٚ افْؼؼؼؼزاعد فُؼؼؼؼـ ت  ؼؼؼؼٚب افؼؼؼؼقظظ  َؼؼؼؼقـ نهؼؼؼؼؾ افًِؼؼؼؼؿ: و ؼؼؼؼٚؿ نق افَوؼؼؼؼٚء م

ًدػ لظؼؼظ افٌْؼؼؼل  ت ؿِؼؼقب افْؼؼؼٚس.  ًؼؼض افْؼؼؼٚس  ًؼؼظ افْؼؼؼٚس ؾَٔؼؼقـ هلؼؼؼؿ: تؼؼرؿ افهؼؼؼالة  طتوؼؼ

ؼؿ ترـٓؼٚ ت ؿِؼقب  حراف فُْٓٚ فًٔٝ ـٍؼر.  ؼٚ نخؼل ت  ؼٚب افؼقظظ افرشؼقـ  َؼقـ: هؼل ـٍؼر. ؾًيد

ؼؼؿ افؼؼسؿ ت ؿِؼؼق ب افْؼؼٚسد افرشؼؼقـ  َؼؼقـ هؼؼل ـٍؼؼرد ؿؼؼؾ هؼؼل ـٍؼؼرد افرشؼؼقـ ؿٚفؼؼفد هؼؼؾ افْؼؼٚسد ظيد

  ت  ٚب افَوٚء هذا ٕير افٍَٓٚءد افذن تُِؿ ؾٔف افٍَٓٚء طشتُقق نرحؿ ظذ نمتف مـ دّ  

 لؾٔف ؿقُق.

فِْؼؼٚس ت  ♥لهت  ؼؼ ك للظٔؼؼ ك  طؾٕٚتٌؼؼف نهيؼؼٚ ادًؼؼِؿ نق توؼؼًػ لظؼؼظ افٌْؼؼل 

وذا جٚء افَوؼٚء مًؼٖ ٜ نخؼرمد لفؼذفؽ  َؼقـ ظًِمكٕؼٚ  ؿِقب افًٚمٜد ؿؾ: افٌْل ؿٚـ ـٍرد هق ـٍرد

 : حؼؼقا لهؼؼق افؼؼذن  ؼؼ ـ ظِٔؼؼف افؼؼْص ل ؼؼ ـ ظِٔؼؼف ا مجؼؼٚع ادتَؼؼ ف نق تؼؼٚرؿ افهؼؼالة ـؼؼٚؾر ؿؼؼٚفقا ملؼؼٚ رجَّ

ًٔهؼذ ظِٔؼفد ً ؼ ؾـ ت مَؼٚ ر ادًؼِّغد ُ ًتْؼزع لُ تؼف  فُْف  ُؼقق حُّؼف حُؼؿ ادْؼٚؾؼ ت افؼ ٕٔٚد ؾ

 ٌؾع وػ افَوٚء ؾٚشتتٔٛ ؾِؿ  تٛ ؾٖؿٔؿ ظِٔف احل  نخذ حُؿ ادرت . حتك ً رؾع وػ افَوٚءد ؾ٘ذا رً 

لشؼؼٖٔتْٔٚ وق صؼؼٚء –لهؼؼذك مًؼؼٖ ٜ مّٓؼؼٜ  ًؼؼض مؼؼـ ضٌِؼؼٜ افًِؼؼؿ  َؼؼرن ـؼؼالف نهؼؼؾ افًِؼؼؿ ت افؼؼردة 

فف مـ هقمد هذا ؽر  حٔحد لهذا  ٚب خىر وق صٚء اب  ٖيت ت دِف. -اب دِف  ثؿ  ْزد

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 

ُه  ؼٗذق  ِٔؼؾد ؾُِؼقا لاذ ؼقا حتؼك » قاٍ: ط إٔ ايٓيب ¶ عٔ ابٔ عُس -14 وق  ؼال

 ٚايػٝدإ. ، زٚاٙ اإلَاّ أمحدش ٗذق ا ـ نف مُتقف

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
دة ؿٌؼؼؼؼؾ ٗتك  ؼؼؼؼف ظؼؼؼؼٚ ؼؼؼؼ ن ادهؼؼؼؼْػ  ًؼؼؼؼ  ذفؼؼؼؼؽ  ٌؼؼؼؼٚب اّذاق لا ؿٚمؼؼؼؼٜد ل ؼؼؼؼٚب اّذاق لا ؿٚمؼؼؼؼٜ ً ؼؼؼؼ 

ؼؼؼٚ   خقفؼؼؼف  ٕه تٍهؼؼؼٔؾ ـتؼؼؼٚب افهؼؼؼالة ّنؼؼؼف ًمًٌِؼؼؼؿ لمؼؼؼٌٗذقو  ؼؼؼٚد ؾؼؼؼ٘ق اّذاق هؼؼؼق ا ظؼؼؼالفد ؾُٔؼؼؼقق مٗذ

دد ؾُذفؽ ٕٚشٛ نق  ُقق مًِْٚه  ح  ثْٚ ظـ افهالة. هذك مـ جٜٓ.  اّؾرا

وق »ؿؼٚـ:  طنق افٌْؼل  ريض اب ظْؼف نلـ ح  ٞ ؾٔف مـ نهؿ اّحٚد ٞ حؼ  ٞ ا ؼـ ظّؼر 

ُه  ٗذق  الـ  .ش ال

ُه »فف: ؿق د لًٕؼتٍٔ  مؼـ ـقٕؼف  طهؼق مؼٗذق افٌْؼل     الـ هذا  شوق  ال ا ؼا لشؼٍره حيه

: نق افٌْؼؼؼؼل  طمؼؼؼؼٗذق افٌْؼؼؼؼل  ا ؼؼؼؼا لشؼؼؼؼٍره ا  طحيه ده ؼؼؼؼٚ مؼؼؼؼـ  ؼؼؼؼٔغ اّذاق وؾؼؼؼؼرا ظه ؼؼؼؼؿ  ؼؼؼؼحٚ تف ننقا َِّ ظ

ؼؼٚ لظ مؼؼف ت افنؼؼٓٚدتغد لفؼؼذفؽ ؾؼؼ٘ق مؼؼـ نهؼؼؾ افًِؼؼؿ مؼؼـ ؿؼؼٚـ: وق اّذاق  ًه لتثْٔؼؼٜ ت افتٌُؼؼر لترجٔ

 لمْٓؿ مـ ؿٚـ: وٕف شٌع ظؼة مجِٜد لمْٓؿ مـ ؿٚـ: وٕف تًع ظؼة مجِٜ. وس ظؼة مجِٜد

ؼؼؼا  طمؼؼؼٗذق افٌْؼؼؼل    ؾٚدَهؼؼؼقد مؼؼؼـ هؼؼؼذا نق اّذاق فؼؼؼف  ؼؼؼٔغد فُؼؼؼـ ـؼؼؼقق  ؼؼؼالـ  حيه

ا  ؼؼؼ فْٚ ظؼؼؼذ نق اّؾوؼؼؼؾ مؼؼؼـ  ؼؼؼٔغ اّذاق افؼؼؼذن جؼؼؼٚءت ظؼؼؼـ افٌْؼؼؼل  هؼؼؼق نذاق  ؼؼؼالـ مؼؼؼع  طلشؼؼؼٍره

 جقاز مجٔع افهٔغ اّخرم. 

اَمة
َ
إِن وإإلق

َ
 َباُب إألذ
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 طٚظؼ ة ؾَٓؼؼٚء احلؼ  ٞ  ىٌَٓؼٚ ناؼً  ـثؼؼرها: نق ـؼؾ مؼٚ لرد ظؼـ افٌْؼؼل لظْؼ ٕٚ ؿٚظؼ ة لهؼل ؿ

ؼؼؾ  ًؼؼض اّظؼؼًمـ  ا ت ادْؼؼ ل ٚتد ؾُٔؼؼقق مؼؼـ  ؼؼٚب اخؼؼتالؽ افتْؼؼقعد فُؼؼـ ٍٕود  ُؼؼقق ؾٚوؼؼاله جؼؼٚئزه

اد مؼؼثًِم ؿِْؼؼٚ ت افهؼؼالة ا  راهّٔٔؼؼٜ لت افتًؼؼٌٔح ت  ظؼؼذ  ًؼؼضى فَر ْؼؼٜد مثؼؼؾ نق  ُؼؼقق ن ؼؼح وشؼؼْٚده

 حؼؼؼ م افهؼؼؼٔغد ؾتُؼؼؼقق  طظْؼؼؼ  افرؾؼؼؼع مؼؼـ افرـؼؼؼقعد لومؼؼؼٚ دالزمؼؼؼٜ افٌْؼؼل افهؼؼالة لت افتحّٔؼؼؼ  

ا فُـ ؽرهٚ اّؾوؾد لمْٓٚ هذك افهٌٜٔ لهل  ؼٌٜٔ  هل اّؾوؾد لوق ؾًؾ ؽرهٚ ؾُٔقق جٚئزه

 نذاق  الـد ؾٌالـ هق اّؾوؾ مـ حٔٞ افً د. هذا مـ جٜٓ.

ـى هؼؼق اّؾوؼؼؾ لوق مل  ؼؼرد  ؼؼف احلؼؼ  ٞد ؾؼؼ٘ ُه مؼؼـ جٓؼؼٜ نخؼؼرم: نق ؾًؼؼؾ  ؼؼال ـؼؼٚق    ق  ؼؼال

ؼؼؼٚ  جٕٚؼؼؼٛ مًؼؼؼج  رشؼؼؼقـ اب  ٔه ؼؼؼٚ ظٚف ٕه د لـؼؼؼٚق ننؼؼؼ م ط ًؼؼؼتٌَؾ افٌَِؼؼؼٜ ت نذإؼؼؼفد لـؼؼؼٚق  رؿؼؼؼك مُٚ

ٔدتهٚ ٕؼ نَّ افهؼقتد لـؼٚق  ق  ؼ ًًٔتحٛ نق  ُقق ادٗذد ٚد ؾ ٔدتهٚ نن: ظٚيل افهقت ٕ  ه ٚد ؾُٚق    قته

ق تًؼؼؼ  نذٕٔؼؼؼؽ  وؼؼؼع و ؼؼؼًٌٔف ت نذٕٔؼؼؼف لـؼؼؼذفؽ افًؼؼؼْٜد لننؼؼؼٝ  ؼؼؼرَّ ومؼؼؼٚ نق تًؼؼؼ هٚ لومؼؼؼٚ ن   

 ُختالؽ افرلا ٚت ؾٔٓٚ.

لـؼؼؼٚق جيًؼؼؼؾ ؿ مٔؼؼؼف وػ افٌَِؼؼؼٜ ل ِتٍؼؼؼٝ ت احلًِٔتؼؼؼغد ؾُؼؼؼذفؽ َٕؼؼؼقـ ادًؼؼؼتحٛد ّق هؼؼؼذا مؼؼؼـ 

ر افًٍؾد لافٌْل  مؼع:  لُ  ط ٚب وؿرا رُّ افَؼقـ لافًٍؼؾد ؿؼٚـ ا ؼـ افًؼٌُل ت ذح مجؼع اجلقا
ٌَ  ً

ر افَقـ لافًٍؾ(.  ؾرؾ  غ وؿرا

ٌهٚ افٌْل  د ؾٚفيٚهر اضؼالع افٌْؼل  طل الـ ـٚق مهٚح ا ا لشٍره ظؼذ ذفؼؽد ـؼًم نق  طحيه

 ظذ ـثرى مـ ؾًؾ ظٚئنٜ ت نمر خٚ تٓٚ ت  ٔتٓٚ. طافيٚهر اضالع افٌْل 

ُه  ؼؼٗذق  ِٔؼؼؾد ؾُِؼؼقا لاذ ؼؼقا حتؼؼك  ؼؼٗذق ا ؼؼـ نف مُتؼؼقف»ؿؼؼٚـ:  هؼؼذك ادًؼؼٖ ٜ متًَِؼؼٜ  شوق  ؼؼال

   خقـ افقؿٝ.

 دخقـ افقؿٝ وُ ت مقوًغ:افًًِمء  َقفقق: ُ جيقز اّذاق وُ  ً  
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ُه  ؼٗذق ؿٌؼؾ ادقوع اّلـ : افذن جٚء ت هذا احل  ٞ لهق ت اّذاق اّلـ فٍِجرد ؾ٘ق  ال

دخؼؼؼؼؼقـ افقؿؼؼؼؼؼٝد ثؼؼؼؼؼؿ  ؼؼؼؼؼٗذق  ًؼؼؼؼؼ ك ا ؼؼؼؼؼـ نف مُتؼؼؼؼؼقفد لـؼؼؼؼؼٚق ا ؼؼؼؼؼـ نف مُتؼؼؼؼؼقف ُ  ؼؼؼؼؼٗذق حتؼؼؼؼؼك  َؼؼؼؼؼٚـ فؼؼؼؼؼف: 

 ن ٌحٝ ن ٌحٝ.

قف اجلًّؼٜد لؿؼ  نمجؼع افهؼحٚ ٜ افذن جيقز ؾٔف اّذاق ؿٌؾ دخؼقـ افقؿؼٝ: ت  ؼادقوع افثٚي 

 ظذ مؼلظٜٔ اّذاق اّلـ ت  قف اجلًّٜ. 

هؼؼؼؼق مؼؼؼؼـ اجتٓؼؼؼؼٚدك نف مؼؼؼـ َِٕؼؼؼؼف  َٕؼؼؼؼقـ: ادَْؼؼؼؼقـ ننؼؼؼؼف مؼؼؼؼـ اجتٓؼؼؼؼٚدكد    لهؼؼؼؾ ؾًؼؼؼؼؾ ظؼؼؼؼثًمق 

ؼؼؼؼٚد دتّؼؼؼؼؾد ّق افيؼؼؼؼـ  ٚخلٍِؼؼؼؼٚء لومجؼؼؼؼٚع افهؼؼؼؼحٚ ٜ نق ُ  طلحيتّؼؼؼؼؾ نق  ُؼؼؼؼقق افٌْؼؼؼؼل  ٕه ؾًِؼؼؼؼف نحٔٚ

هق افيـد لننتؿ تًِّقق نق مـ ادًؼٚئؾ اّ ؼقفٜٔ نق افًِؼًمء جيًّقا ظذ رء وُ لفف ن ؾد هذا 

. ا مجؼؼؼؼٚع ُ ؼؼؼؼ  فؼؼؼف مؼؼؼؼـ دفٔؼؼؼؼؾد جيؼؼؼؼقز ا مجؼؼؼؼٚع مؼؼؼع خٍؼؼؼؼٚء دفٔؼؼؼؼؾ لطٓؼؼؼؼقر افؼؼؼ فٔؾ ادرجؼؼؼؼقح َقفؼؼؼقق: 

لاّ ؼؼؼؾ ت افؼؼؼؼ فٔؾ نق  ُؼؼؼؼقق مؼؼؼـ افُتؼؼؼؼٚب لافًؼؼؼؼْٜد ُ  ُّؼؼؼـ نق  ُؼؼؼؼقق ومجؼؼؼؼٚع وُ لفؼؼؼف دفٔؼؼؼؼؾو مؼؼؼؼـ 

ٚد لفُـ فف ثالث حُٚ ًه  ت:افُتٚب لافًْٜ ؿى

ٜ اّلػ ا ل ٍك ظذ مجٔع نمٜ دّ د هذا دٚـ ُ  ُّـد ُ  قج  احلٚف : نق  ُقق دفٔاله لاح ه

اد لهذا دٚـ.  ومجٚعو ُ دفٔؾ ظِٔف ًٕرؾفد ُ  ُّـ ن  ه

ٚ مـ افُتٚب لافًْٜد َٕقـ: هذا هق اّؽِٛ لاّـثؼر مؼـ افْقع افثٚي : نق  ُقق دفِٔف مًِقمه

ؼٚد ظرؾؼف افٍَٓؼٚء ؾؼٖمجًقا ا مجٚظٚتد لفُـ افؼ فٔؾ ؿؼ   ٓه ؼٚد لؿؼ   ُؼقق و ؼًمءه لتٌْٔ ؼٚ ٕهه  ُؼقق سحيه

 ظذ دُفتف.

: نق  ُؼؼؼؼقق ا مجؼؼؼؼٚع فؼؼؼؼف دفؼؼؼؼٔالق: دفٔؼؼؼؼؾ ؿؼؼؼؼقن لدفٔؼؼؼؼؾ وؼؼؼؼًٔػد لهؼؼؼؼق ادرجؼؼؼؼقح. افْؼؼؼؼقع افثٚفؼؼؼؼٞ

ؼؼ مؼؼـ افًهؼؼقر افؼؼ فٔؾ افَؼؼقن ل ٌَؼؼك ظْؼؼ هؿ افؼؼ فٔؾ ادرجؼؼقحد َٕؼؼقـ:  ؾٔخٍؼؼك ظؼؼذ افْؼؼٚس ت ظكى

 هذا جٚئز.
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ض ا مجٚظؼؼٚت افتؼؼل  ُؼؼقق مًؼؼتْ هٚ ؿؼؼقـ  ؼؼحٚيبد ؾٚفؼؼ فٔؾ ادرجؼؼقح ؿؼؼقـ لمثؼؼٚـ ذفؼؼؽ:  ًؼؼ

فُؼؼـ مل  طنق  ُؼؼقق مًؼؼتْ ك ؿؼؼقـ افٌْؼؼل  -ننؼؼٚ نؿؼؼقـ ر ؼؼًمد لهؼؼذا افيؼؼـ  ٚفهؼؼحٚ ٜ–افهؼؼحٚيب ر ؼؼًم 

  هِْٚد ؾٚف فٔؾ ُ   نق  ُقق مـ افُتٚب لافًْٜ نمجع ظِٔف افهحٚ ٜ  ً  ذفؽ. 

ؼؼؼٚ مؼؼؼـ افْؼؼؼٚس  ًؼؼؼتٓغ   ؼؼؼًٌض ومجٚظؼؼؼٚت افهؼؼؼحٚ ٜ روؼؼؼقاق اب ظِؼؼؼٔٓؿ نؿؼؼؼقـ هؼؼؼذا مل  ّق  ًوه

ئؼؼؼٛ متًَِؼؼؼٜ  ؼؼؼٚ لفؼؼؼٔس اّمؼؼؼر ـؼؼؼذفؽد ـقٕؼؼؼؽ مل تًِؼؼؼؿ دفؼؼؼٔاله ؿؼؼؼ   يٓؼؼؼر دؼؼؼـ  ًؼؼؼ ؿد  ل ؼؼؼٖيت  ؼؼؼٖمقرى ؽرا

  يٓر دـ ؿٌِؽد لهُذا.. ت مًٚئؾ ـثرة مذـقرة ت دِٓٚ.

ُتقف جٚء ت  ًض اّحٚد ٞ نق ا ـ نف م شحتك  ٗذق ا ـ نف مُتقف»: ؿقفف: ادًٖ ٜ اّخرة

مل  ُـ  ٗذق حتك  َٚـ فف:  ن ٌحٝ ن ؼٌحٝ(. ًٕؼتٍٔ  مؼـ ذفؼؽ مًؼٖ ٜ مّٓؼٜ: لهؼق نق اّذاق 

ُ جيؼؼقز وُ مؼؼع دخؼؼقـ افقؿؼؼٝ وُ ؾؼؼًٔم اشؼؼتثْل مؼؼـ افهؼؼقرتغ ذـرهتؼؼٚ فُؼؼؿ ؿٌؼؼؾ ؿِٔؼؼؾد لفُؼؼـ ـٔؼؼػ 

ًٕؼؼؼؼرؽ دخؼؼؼؼقـ افقؿؼؼؼؼٝ  َٕؼؼؼؼقـ: ًٕؼؼؼؼرؽ دخؼؼؼؼقـ افقؿؼؼؼؼٝ  قاحؼؼؼؼ  مؼؼؼؼـ نر ًؼؼؼؼٜ نصؼؼؼؼٔٚءد لاحٍيٓؼؼؼؼٚ  ؼؼؼؼذا 

 ة افستٔؼؼٛ ؾٔٓؼؼٚ ننؼؼف وذا تًٚروؼؼٝ هؼؼذك اّشؼؼٌٚب اّر ًؼؼٜ ت مًرؾؼؼٜ دخؼؼقـ افقؿؼؼٝ افستٔؼؼٛد لؾٚئؼؼ

ف اّلـ ظذ افثٚيد لافثٚي ظذ افثٚفٞد لافثٚفٞ ظذ افرا ع.  ؾَ د

وذا ؽر ؼٝ افنؼّس نؾىؼر »: طد ؿؼٚـ افٌْؼل نلـ مٚ ً ًؼرؽ  ؼف دخؼقـ افقؿؼٝ: افرك ؼٜ  ؼٚفًغ

افهؼؼؼٚئؿ ل ؼؼ خؾ لؿؼؼٝ  ؼؼالة ادٌؼؼؼرب. ؾؼؼسم  ًْٔؼؼؽ ؿؼؼرص افنؼؼؼّس ؿؼؼ  ؽؼؼربد ؾٍٔىؼؼر  شافهؼؼٚئؿ

 لهذا لاوحد لهق نؿقم مٚ ً ًرؽ  ف دخقـ افقؿٝ.

د ّق ا خٌؼؼؼٚر ً ُتٍؼؼؼك ؾٔؼؼؼف  قاحؼؼؼ  لافنؼؼؼٓٚدة ُ ؼؼؼ  مؼؼؼـ : نق  ؼؼؼز افثَؼؼؼٜ لفؼؼؼق لاحؼؼؼ اّمؼؼؼر افثؼؼؼٚي

اثْؼؼؼغد نق  ؼؼؼز افثَؼؼؼٜ  ؼؼؼ خقـ افقؿؼؼؼٝد ومؼؼؼٚ ضِؼؼؼقع افٍجؼؼؼر افهؼؼؼٚدؾد لومؼؼؼٚ زلاـ افنؼؼؼّسد لومؼؼؼٚ نق 

ثِؼؼؼؼف نل خرلجؼؼؼؼف مثِٔؼؼؼؼفد لومؼؼؼؼٚ ؽؼؼؼؼرلب افنؼؼؼؼّس نل ؽؼؼؼؼرلب افنؼؼؼؼٍؼ اّاؼؼؼؼرد  ُؼؼؼؼقق طؼؼؼؼؾ ـؼؼؼؼؾ رء م

ا حْٔذاؿد مٚ دفِٔؼف  ا ؼـ نف مُتؼقف ـؼٚق نظّؼك ُ  ؼرمد ؾؼال  ؼٗذق حتؼك  َؼٚـ  ؾَْقـ:  ُقق مًتّ ه
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فف ن ٌحٝ ن ٌحٝد لفذفؽ نؽِٛ افْٚس اِق وًٕم  ًِؿ  ٚ خٌٚرد  زك ادؼٗذق افؼذن ر ؼًم ر كد 

  ًْٔف لوًٕم  زك ادٗذق ؾًٔرؽ دخقـ افقؿٝ. لافهحٚ ٜ نؽٌِٓؿ مل  ُـ  رم

ؿٔؼؼٝ ت : مًرؾتؼؼف  ٚحلًؼؼٚباف رجؼؼٜ افثٚفثؼؼٜ د لظٚمؼؼٜ نهؼؼؾ افًِؼؼؿ ظؼؼذ نق دخؼؼقـ افقؿؼؼٝ ت ادقا

افهؼؼؼؼِقات اخلّؼؼؼؼس ًتٌَؼؼؼؼؾ  ٚحلًؼؼؼؼؼٚب: ّ ؼؼؼؼٚ متًَِؼؼؼؼٜ  جر ؼؼؼؼٚق افنؼؼؼؼؼّسد لجر ؼؼؼؼٚق افنؼؼؼؼّس دؿٔؼؼؼؼؼؼد 

ّسد لافيؼؾ  ٚفنؼّسد ؾٌرلب افنّس لضِقع افٍجؼر متًِؼؼ  ٚفنؼّسد لاوؼحد لافؼزلاـ  ٚفنؼ

لحًٚب افنّس دؿٔؼد لنمٚ رك ٜ افَّر ت دخقـ صٓر رموٚق ؾٕ٘ف متًِؼؼ   ٚفرك ؼٜ فَِّؼرد لؿؼ  

  قف  افَّر لُ ً رمد لفٔس   ؿٔؼد ؾٚفرك ٜ ؾٔف فًٔٝ   ؿَٜٔد  خالؽ افنّس ؾٕ٘ف دؿٔؼ.

ؿٔؼؼؼٝ افهؼؼؼِقات اخلّؼؼؼس متًَِؼؼؼٜ  ٚفتَؼؼؼ  رد لرد احلؼؼؼ  ٞ ن ؼؼؼٚ م ؼؼؼٚ  ٗ ؼؼؼ  ذفؼؼؼؽ نق مقا تًَِؼؼؼٜ نيوه

ؼٚ   ٚفتَ  رد ؾٍل افهؼحٔح نق افٌْؼل ملؼٚ ذـؼر نق افؼ جٚـ  ْؼزـ ت  خؼر افزمؼٚق ؾُّٔؼٞ ت افْؼٚس  قمه

: ـٔؼػ  ٚ ـجًّٜد لشٚئر اّيٚف ـًٚئر نيٚمْٚ. مٚذا ؿٚـ فف افهؼحٚ ٜ  ؿؼٚفقا ٚ ـنٓر ل قمه ـًْٜ ل قمه

رشؿؼؼؼؼؼؼ رلا»  ؿؼؼؼؼؼؼٚـ: طٕهؼؼؼؼؼؼع  مؼؼؼؼؼؼٚذا ؿؼؼؼؼؼؼٚـ افٌْؼؼؼؼؼؼل  د د هؼؼؼؼؼؼذا ٕؼؼؼؼؼؼص س ؼؼؼؼؼؼح ظؼؼؼؼؼؼذ نق افهؼؼؼؼؼؼِقات ًتَؼؼؼؼؼؼ َّ

 ؾّحًقبو ؾٔٓٚ افتَ  ر.

د لنؽِٛ ادٗذٕغ اِق  زلق ظـ افتَ  رد نؽِٛ : ا خٌٚر ظـ افتَ  راّمر افرا ع لاّخر

 ادٗذٕغ اِق  ْير ت افًٚظٜ لافتَق ؿ افذن نمٚف ظْٔٔفد ؾٓق  زو ظـ افتَ  ر.

ـِٓؼؼؼؼؿد  ْؼؼؼؼٚءه ظؼؼؼؼذ ذفؼؼؼؼؽ وذا نذق ادؼؼؼؼٗذق ؾْيؼؼؼؼرت ت شؼؼؼؼٚظتؽ لشؼؼؼؼٚظٜ جؼؼؼؼٚرؿ لافؼؼؼؼذ ـ  جٌٕٚؼؼؼؼؽ 

ؾقجؼؼ ت نق ادؼؼٗذق ؿؼؼ  نذق ؿٌؼؼؾ افقؿؼؼٝ  ر ؼؼع شؼؼٚظٜ هؼؼؾ جيؼؼقز نق تهؼؼع  ملؼؼٚذا ظؼؼذ افَٚظؼؼ ة افتؼؼل 

ذـؼؼؼرت فُؼؼؼؿ  تًؼؼؼٚرض مًْؼؼؼٚ ننُّ افؼؼؼ رجٚت  افرا ًؼؼؼٜ مؼؼؼع افثٚفثؼؼؼٜد فؼؼؼق  ؼؼؼِٔٝ  ؼؼؼالتؽ  ٚضِؼؼؼٜد نل 

 نؾىرت ؾهقمؽ  ٚضؾ.
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ا ؾؼ٘ذا  ٚفنؼّس ـْٝ ت ظًمرة مـ ظًمرات مُٜد ؾٖذق ادٗذق لننٝ تْير ر ًم  ًؼ  نر ًؼغ دلره 

مل تٌٛد هؾ جيقز فؽ نق تٍىر  َٕقـ: مٚ جيقزد ّق اف رجٜ اّلػ مَ مٜ ظذ اّخرةد لفؼذفؽ 

 مـ ت نظذ اجلٌؾ  ٍىر  ً  مـ ت نشٍِف. لهُذا.

 

 اهلل: رحمه المصنفقال 
وذا شؼًّتؿ افْؼ اء ؾَقفؼقا مؼثًِم » قاٍ: ط إٔ زضٍٛ اهلل    عٔ أبٞ ضعٝد اخلدزٟ -15

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ. ش َقـ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
وذا شؼًّتًؿ افْؼ اء ؾَقفؼقا »ؿؼٚـ:  طتًٚػ ح  ٞ نيب شؼًٔ : نق افٌْؼل  ♫ نرلد ادقؾؼ

 .شمثًِم  َقـ

ٚ شوذا شًّتؿ افْ اء»: طؾَقـ افٌْل    ُقق مؼلظه
د  ٚفْ اء هق اّذاقد ؾُؾ نذاقى د ادرا

ٕف حْٔئذى ً ؼع مًف افسد  : ّنف نذاقو  ٗذق  ف وػ افهالةد لحْٔئذى ؾٚفسد ً  مع ادٗذق فِهالة ؾ٘

 نّؾ اّذاق فِهِقات اخلّسد لاّذإغ افِذ ـ  ُقٕٚق ؿٌؾ افقؿٝد لهق نذاق افٍجر اّلـ 

 لنذاق اجلًّٜ اّلـد لنمٚ ؽر هذ ـ اّذاق نل ؽر هذا اّذاق افذن  ُقق فٌر افهالةد ؾ٘ق

افًًِمء  َقفقق: ُ ً ؼع مًف افسد  : ّقَّ ادَهقد  ّٚذاق افذن ً ردًد مًف مٚ ـٚق ٕ اء فِهالةد 

 دلق مٚ ـٚق ؽر ذفؽ. 

ـً ذفؽ: نق افٌْل  ذع ظْ  تٌقـ افٌٔالق لظْ  رك ٜ افْٚر نق  ٗذق ادًِؿد ؾًًمًع  طمثٚ

ٚ مثؾ هذا اّذاق ُ ً ردًد مًفد لمثِف َٕقـ: اّذاق افذن  ً  َِك ّجؾ افتًِٔؿد ؾِق نق صخهه

ًًِٔؿ ؽرك نذقد ؾ٘ق ادًتّع فف ُ ً ردًد مًف: ّنف فٔس ٕ اءه فِهالةد لوًٕم هق ّجؾ افتًِٔؿ:  ف

. ا لُ  ُقق ٕ اءه  ّنف ت هذك احلٚـ  ُقق ذـره



 
73 
 

ٜه لترتٛ ظِٔٓٚ تٍر ؼو شوذا شًّتؿ»: طلؿقـ افٌْل  د افًًِمء دائًمه ً ٍرؿقق  غ نمر ـد فٌ

ٓلد لهق افتٍر ؼ  غ افًًمع لاُشتًمعد لهذا ًمًتز ت  ٚب شجقد افتاللةد ؾ٘ق ادًتّع ؾَ

فًج ة افتاللة  ًج د لنمٚ افًٚمع ؾال  ًج د لمثِف ً َٚـ ت ـثر مـ اّحُٚفد لت اّذاق 

 وذا اشتًّتؿ.  د لمل  َؾ:شوذا شًّتؿ»افًًمع لمل  ذـر اُشتًمعد ؾَٚـ:  طذـر افٌْل 

ا مـ هذاؾًْتٍٔ   ٔهٚ شًّف لؿٚ  ه ٚ نن: ًمرخ ًه ءه ـٚق مًتّ : ننف ً ؼع فُؾ مًِؿد شقا

ًٔؼع فُؾ مـ شّع اّذاق لافْ اء نق ً تٚ ع  ٚ  ٖق ضرؾ اّذاق شًّفد ؾ ًه اُشتًمعد نل ـٚق شٚم

ٚ  ٚدًتّعد  ؾ هق صٚمؾ فُِؾد لهذا   فْٚ ظذ نق مـ شّع افْ اء  مًفد لفٔس ذفؽ خٚ ه

: طؾ ظْفد لوًٕم  ْنٌؾ  ف ل سد  ك ل ٘جٚ تف  ٚفتٓٔٗ فِهالةد لؿقـ افٌْل ؾٚفًْٜ فف نُ  ْنٌ

د نن: ؿقفقا مثؾ اّفٍٚظ افتل  َقهلٚ: لذفؽ نقَّ نؽِٛ ن ٍٚظي اّذاق وًٕم هل شؾَقفقا مثًِم  َقـ»

ا رشقـ ابد لمثِف  ذـرو ؾٚفتٌُر ذـرد لافنٓٚدة ذـرد صٓٚدة نق ُ وح وُ ابد لصٓٚدة نق دّ ه

ٚ افتِٓٔؾ: ُ وح وُ ابد ؾُؾ هذك اّمقر هل مـ افذـر ب  د ؾٓل ً ؼع تُرارهٚد لُ نيوه

د لوًٕم هل  ا ً ًتثْك مـ ذفؽ وُ احلًِٔتغ: حلَّ ظذ افهالٌة حلَّ ظذ افٍالحد ؾ٘ ٚ فًٔٝ ذـره

د لاّمر هق نمرو لحٞد نن: هِؿَّ وػ افهالة لهِؿَّ وػ افٍالحد ؾال ً ؼع وظٚدًة هذا اّمر

َّٕف ً ؼع نق  ٖيت  ٚحلقؿِٜد  ا  فد نن:  ٌٜٔ اّمرد لفذا ؾ٘ ا متًٌ ه ا ٕنٚءد ؾٚ ٕنٚء ُ  ُقق ذـره

 لهل: ُ حقـ لُ ؿقة وُ  ٚب. 

ًٜ اشتًٕٜٚد ؾُٖنؽ تَقـ: نشتًًغ  ٚب لؾٚئ ة ا تٔٚق  ٚحلقؿِٜ ظذ نداء  : نق احلقؿِٜ فٍي

ًٜ اشسجٚعد افهالة لوجٚ ٜ ادْٚدن: لذفؽ  ٜي فٍي ٚ مـ ا خقاق ً ى  ل يـ نق احلقؿِ نق  ًوه

ًٜ اشتًٕٜٚد تَقهلٚ ؿٌؾ افًّؾد لُ تُقق  ً  افًّؾد افذن  لهل فًٔٝ ـذفؽد لوًٕم هل فٍي

 ُقق  ً  ادهٌٜٔ: وٕٚ ب لوٕٚ وفٔف راجًققد هل افتل تُقق فٍيٜ اشسجٚعد لنمٚ ؿٌؾ افًّؾ 

ٛي ظِٔٓؿ ؾتًح ؾتٖيت  ٚحلقؿِٜد لفذا جٚء نق اف ًً هحٚ ٜ ـًم رلم ذفؽ ا ـ نيب اف ٕٔٚ: ـٕٚقا وذا  ي
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ـى لاشتٌِؼ نـثرلا مـ احلقؿِٜ: ُ حقـ لُ ؿقة وُ  ٚبد ؾًِٓف اب ظِٔٓؿد ؾّـ جٚءتف  حه

ًْ }مهٌٜٔ ؾٕ٘ف ً ًتحٛ فف نق  ًسجعد ؾَٔقـ: وٕٚ ب لوٕٚ وفٔف راجًقق:  ُٓ َصاَبتْ
َ
ََ إَِذا   ِْ اَّلذ

ِ ِإَوُذا إَِِلِّْ َراِجُػٔنَ ُمِصيَبٌة كَ  ٔا إُِذا ّلِِلذ ُ د فُـ هؾ حًيقؿؾ  َٕقـ: حيقؿؾ  َه  [156]افٌَرة:{ال

ا ظٕٜٚ ظذ افهزد ُ حًيقؿؾ طْٚه مْف ن ٚ فٍيٜ اشسجٚعد لوًٕم  ً  ادهٌٜٔ حًيقؿؾ ادرء ل ًرؽ 

ًرؽ مًْك اف ظٚء ل ًتنًر نق مًْٚك اُشتًٕٜٚد ؾٖٔيت  ٚ  ذـر ؿٌِفد لذـًر افَِٛ هق نق ادرء  

ا نق احلقؿِٜ وًٕم  ًٔحقؿؾ ادرء  ً  ادهٌٜٔ مًتنًره   ُقق افذـر نـّؾ افذـرد ؾ
دُئِفد ؾحْٔئذى

 هل فٍيٜ اشتًٕٜٚ ظذ افهز لظذ افتحّؾ لٕحق ذفؽ.

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
ة مؼؼـ نحؼؼ ث حتؼؼك ُ  ٌَؼؼؾ اب  ؼؼال» قدداٍ: ط إٔ ايددٓيب    عددٔ أبددٞ ٖسٜددس٠   -16

 ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.ش تقوٖ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

د شُ  ٌَؾ»د ؿقفف: شُ  ٌَؾ اب  الة مـ نح ث»ؿٚـ:  طهر رة نق افٌْل  قهذا ح  ٞ ن 

ٚ: ّنف ت  ًض ادقاوع تُقق افًٌؼٚدة  ؼحٔحٜد ًه فُْٓؼٚ  نن: ن ٚ فًٔٝ  هحٔحٜد لُ مٌَقفٜ م

ٜى مؼؼؼـ جٓؼؼؼٜ ظؼؼؼ ف ا ثٚ ؼؼؼٜد ـؼؼؼًم جؼؼؼٚء ت تًٍؼؼؼر مًْؼؼؼك نق صؼؼؼٚرب اخلّؼؼؼر ُ ًتٌَؼؼؼؾ فؼؼؼف  ؼؼؼالةو  ؽؼؼؼر مٌَقفؼؼؼ

ًٛ ظِٔؼف ؾًِٓؼٚ ؾتُؼقق مؼٗداةه ل ؼحٔحٜد فُؼـ ُ نجؼر فؼفد ؾْٓؼٚ ُ ًتٌَؼؾ  ٚد ؾَْؼقـ: جيؼ نر ًغ  ٌٚحه

ة مؼؼؼؼـ ُ  ٌَؼؼؼؼؾ اب  ؼؼؼؼال»: طنن: ُ  ُؼؼؼؼقق فؼؼؼؼف نجؼؼؼؼرد لنمؼؼؼؼٚ ت احلؼؼؼؼ  ٞ مًْؼؼؼؼٚد لهؼؼؼؼق ؿؼؼؼؼقـ افٌْؼؼؼؼل 

د ؾًّْٚهٚ ن ٚ فًٔٝ  هحٔحٜ لُ  ّجزئٜد لمـ  ٚب نلػ نُ  ُقق ظِٔٓؼٚ شنح ث حتك  تقوٖ

 ثقاب.

د  ٚفهؼؼؼالة افتؼؼؼل شُ  ٌَؼؼؼؾ اب  ؼؼؼالة مؼؼؼـ نحؼؼؼ ث حتؼؼؼك  تقوؼؼؼٖ»ؿؼؼؼٚـ:   ( ؿقفؼؼؼف:   ؼؼؼالة( ادؼؼؼرا

ًٕرؾٓؼؼؼٚد لمؼؼؼـ نهؼؼؼؾ افًِؼؼؼؿ مؼؼؼـ ن حؼؼؼؼ  ٚفهؼؼؼالة مؼؼؼٚ  ٖخؼؼؼذ حُّٓؼؼؼٚد مثؼؼؼؾ: شؼؼؼجقد افؼؼؼتاللةد لشؼؼؼجقد 

ؾٚدنؼؼٓقر ظْؼؼ  ادتؼؼٖخر ـ نق شؼؼجقد افؼؼتاللة لشؼؼجقد افنؼؼُر مهؼؼٚ  ؼؼالةد ل ْؼؼٚءه ظِٔؼؼفد ؾؼؼال افنؼؼُرد 

د   هحٚق مـ ادح ث وُ  قوقءد لُ جيقز فِّح ث نق  ًؼج  شؼجقد تؼاللة لُ شؼجقد صؼُرى

لافَؼؼؼقـ افثؼؼؼٚي افتؼؼؼل ًتنؼؼؼسط هلؼؼؼٚ افىٓؼؼؼٚرة وٕؼؼؼًم هؼؼؼل افهؼؼؼالة ادًٓؼؼؼقدة افتؼؼؼل  ُؼؼؼقق اؾتتٚحٓؼؼؼٚ افتٌُؼؼؼر 

ؾؼؼؼؾ ل ؼؼؼالة اجلْؼؼؼٚزةد لنمؼؼؼٚ افًؼؼؼجقد ؾٕ٘ؼؼؼف فؼؼؼٔس لاختتٚمٓؼؼؼٚ اف تًؼؼؼِٔؿد مثؼؼؼؾ افهؼؼؼِقات اخلّؼؼؼس لافْقا

إئِط إلصَّ 
َ

 الةَباُب َش
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ٛو  ؼؼؼٚ ؾٔؼؼؼف اؾتتٚحؼؼؼف  ؼؼؼٚفتٌُر لختّؼؼؼف  ٚفتًؼؼؼِٔؿ لوٕؼؼؼًم هؼؼؼق مًؼؼؼتحٛد ؾؼؼؼ٘ق شؼؼؼجقد افؼؼؼتاللة مًؼؼؼتح ٌه لاج

ختّؼؼؼؼف  ٚفتًؼؼؼؼِٔؿد حتؼؼؼؼك ظؼؼؼؼذ ؿؼؼؼؼقـ مؼؼؼؼـ ؿؼؼؼؼٚـ: وق شؼؼؼؼجقد افؼؼؼؼتاللة فؼؼؼؼٔس  هؼؼؼؼالةد فُؼؼؼؼـ ً ًؼؼؼؼتحٛ فؼؼؼؼف 

 .افتًِٔؿ وذا ـٚق خٚرج افهالة

د  ٚحلؼؼ ث هْؼؼٚ: احلؼؼ ث اّ ؼؼٌر: ّنؼؼف ؿؼؼٚـ:  شمؼؼـ نحؼؼ ث»لؿقفؼؼف:  د لمؼؼـ شحتؼؼك  تقوؼؼٖ»ادؼؼرا

د نن:  ًٍؾ نؾًٚـ افقوقءد هذا احل  ٞ   فْٚ ظذ شحتك  تقوٖ» ٚب نلػ احل ث اّـزد ؿقفف: 

ئؼؼؼؼط افهؼؼؼؼالة افىٓؼؼؼؼٚرة مؼؼؼؼـ احلؼؼؼؼ ثغ اّ ؼؼؼؼٌر لاّـؼؼؼؼزد لافىٓؼؼؼؼٚرة مؼؼؼؼـ احلؼؼؼؼ ثغ تُؼؼؼؼقق  نق مؼؼؼؼـ ذا

ٚ  ٚفتّٔؿد لؿ   ًجز ادرء ظـ افقوقء لافًٌؾ لافتّٔؿد ؾَْؼقـ  ٚفقوقء ل ٚف ًٌؾد لتُقق نيوه

ٔهٚ فًِجز ظـ رؾًف: ـٚدر ض افذن ُ  ًتىٔع احلرـؼٜ ُ  فف:  ؾد ظذ حٚفؽ لوق ـٚق احل ث  ٚؿ

. ا لُ تًّٔمه  لوقءه

 

 اهلل: رحمه المصنفقال 
لافؼذهٛ حؼراف ظؼذ ذـؼقر احلر ؼر » قداٍ:  طإٔ ايٓيب     عٔ أبٞ ضعٝد اخلدزٟ -17

، زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايرتَرٟ ٚايٓطا٥ٞ، ٚاستر ب٘ اإلَاّ أمحد ٚذنس أْ٘ أثبت َا شنمتل لٌحؾ   ٕٚثٓؿ

 يف ايباب.
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
د  ؼٚحلر ر افؼذن  ؼرج مؼـ  طهذا ح  ٞ نيب شًٔ  نق افٌْؼل  ؿؼٚـ:  احلر ؼر لافؼذهٛ(د ادؼرا

د ؾؼؼ٘ق ت زمْٕٚؼؼٚ هؼؼذا  قجؼؼ  مؼؼٚ ً ًؼؼّك دلد ا ة احلر ؼؼر افتؼؼل ًتًؼؼّك  ؼؼ لد افَؼؼزد ُ ـؼؼؾ مؼؼٚ ً ًؼؼّك حر ؼؼره

د   ٚحلر ر افهْٚظلد لفٔس داخاله ت حُؿ احلر ر افىًٌٔؼلد لوق اصؼسؿ مًؼف ت اُشؼؿد لوٕؼًم ادؼرا

  ف احلر ر افذن  رج مـ دلد افَز.
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ذ افؼذـقر ادؼراد  ؼؿ افٌؼٚفٌققد لنمؼٚ ؿٚـ:  احلر ر لافذهٛ حؼراف ظؼذ ذـؼقر نمتؼل(د لؿقفؼف ظؼ

مـ ـٚق دلق شـ افٌِقغ ؾٚدنٓقر ظْ  ادتٖخر ـ ننف جيقز وفٌٚشف احلر ر لوفٌٚشؼف افؼذهٛد لفُْؼف 

ًٛ نق ً ًؼؼقد ظؼذ تؼؼرؿ فٌٚشؼًٓمد ؾٚفهؼؼٌر جيؼقز فؼؼف ذفؼؽ ّنؼؼف فؼٔس  ُِّؼؼػد لُ وثؼؿ ظؼؼذ مًٌِؼؼف:  جيؼ

ا: ؾًْؼ  ادتؼٖخر ـ  ؼرلق نق افؼذـقر ّق مًٌِف مل  ٌِس  ًٍْفد لوًٕم ن ؼٌس مؼـ ُ تُِٔؼ ػ ظِٔؼفد وذه

 هْٚ ادراد  ؿ ادٍُِغ دلق مـ ـٚق شـ افٌِقغ.

ؿؼؼؼٚـ:  لحؼؼؼؾ   ٕٚثٓؼؼؼٚ( هؼؼؼذا لاوؼؼؼحد هؼؼؼذا احلؼؼؼ  ٞ ؾٔؼؼؼف مؼؼؼـ افٍَؼؼؼف ووؼؼؼٚؾٜ ملؼؼؼٚ شؼؼؼٌؼ مؼؼؼـ حؼؼؼر ؿ 

افذهٛ ظذ افرجٚـ لشٌؼ تٍهِٔف: حر ؿ فٌس احلر ؼر ظؼذ افرجؼٚـد لفؼٌس احلر ؼر فِرجؼٚـ دؼرف 

  مقوًغ:وُ ت

فًٌض ن ؼحٚ ف ـًٌؼ  افؼراـ  ؼـ ظؼقؽ لؽؼرك حٔؼًْم  ط: افذن ن ٚحف افٌْل ادقوع اّلـ

 ُؼقق ت جِؼؼ  ادؼؼرء مؼٚ  ًّْؼؼف مؼؼـ نق  ِؼٌس ؽؼؼر احلر ؼؼرد ؾؼ٘ق  ًؼؼض افْؼؼٚس لمؼْٓؿ  ًؼؼض افهؼؼحٚ ٜ 

روؼؼؼقاق اب ظِؼؼؼٔٓؿ ـؼؼؼٚق ت جِؼؼؼ ك  ًؼؼؼض احلًٚشؼؼؼٜٔد لُ  ؼؼؼرم مؼؼؼـ اّؿّنؼؼؼٜ ت زمٕٚؼؼؼف مؼؼؼٚ ً ْٚشؼؼؼٛ 

 ًٌِؼؼف ّجؼؼؾ ذفؼؼؽد ؾُٔؼؼقق اّمؼؼر اّلـ هؼؼق فؼؼٌس احلر ؼؼر  ط احلر ؼؼرد ؾؼؼٖذق هلؼؼؿ افٌْؼؼل جِؼؼ ك وُ

 ّجؾ احلٚجٜ.

د اّمؼؼر افثؼؼٚي د لمًْؼؼك ـقٕؼؼف ؿِٔؼؼؾد مًْؼؼك: نق  ُؼؼقق ظِؼؼًمه : ننؼؼف جيؼؼقز فؼؼٌس احلر ؼؼر وذا ـؼؼٚق ؿِؼؼٔاله

ري افًِؼًؿ  ٖر  طلؿ  نجٚز افٌْل  ًؼٜ ن ؼٚ ع ـؼًم فٌس نظالف احلر رد  وُ ظِؼًمه ت افثؼقب(د لؿؼ  ًؿؼ د

جؼؼؼؼٚء ت احلؼؼؼؼ  ٞد ل ْؼؼؼؼٚء ظِٔؼؼؼؼفد ؾِؼؼؼؼق ـؼؼؼؼٚق ت افثؼؼؼؼقب نظؼؼؼؼالفو نن: خىؼؼؼؼقطو مؼؼؼؼـ احلر ؼؼؼؼر مؼؼؼؼـ نلفؼؼؼؼف وػ 

نشؼؼؼؼٍِفد لافًِؼؼؼؼًؿ افقاحؼؼؼؼ  مْٓؼؼؼؼٚ ُ جًيؼؼؼؼٚلز نر ًؼؼؼؼٜ ن ؼؼؼؼٚ ع ؾٕ٘ؼؼؼؼف حْٔئؼؼؼؼذى جيؼؼؼؼقز فًٌؼؼؼؼفد لؽٚفؼؼؼؼٛ اّلائؼؼؼؼؾ 

 ٚفٔؼؼؼ د جيًِؼؼؼقق نظؼؼؼالف احلر ؼؼؼر ت شؼؼؼجٜ افثؼؼؼقب لنضؼؼؼراؽ اجلٔؼؼؼٛ: ّق هؼؼؼذك اّضؼؼؼراؽ  ُثؼؼؼر دًؼؼؼٓٚ 

لافقؼؼؼء وذا ـثؼؼؼر دًؼؼؼف  ٚفٔؼؼؼ  هيؼؼؼسئد لفُؼؼؼـ احلر ؼؼؼر فَقتؼؼؼف  ىؼؼؼقـ ظّؼؼؼرك لُ هيؼؼؼسئد ؾِؼؼؼذفؽ تُؼؼؼقق 

 ذفؽ  ؼط نُ جيٚلز نر ًٜ ن ٚ ع. طنضراؽ افثٔٚب ؿ  ًمه هل افتل مـ احلر رد ؾٖجٚز افٌْل 
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 : ؿٚظ ة ؾَٜٓٔ منٓقرةد نل ؿٚظ ة ن قفٜٔد لهل:لظْ ٕٚ هْٚ ؿٚظ ة نختؿ  ٚ هذا احل  ٞ ■

مًٖ ٜ اجتًمع احلراف لافقاجٛ ت ادحؾ افقاح د افًِؼًمء  َقفؼقق: وق اجؼتًمع افقاجؼٛ لاحلؼراف ت 

 ادحؾ افقاح  فف حٚفتٚق:

 لهؼذا ًدؼٚـد احلٚفٜ اّلػ : ُه ت دؼؾى لاحؼ ى مؼـ جٓؼٜ لاحؼ ةد ؿؼٚفقا ؼٚ حؼال مه : نق  ُؼقق حرا

: افؼؼٌس افثؼؼقب لُ ط َؼؼقـ افٌْؼؼل  ؾؼؼال ً ُّؼؼـ نق  قجؼؼ  ت افؼؼؼ ًٜ نمؼؼرو  ٚفقؼؼء لحؼؼر ؿو فؼؼفد ؾؼؼال

ؼٚد لوٕؼًم ادقجؼقد هؼق افْؼقع افثؼٚيد  َه : ّنؼف مجؼعو  ؼغ افَْٔوؼغ لُ  قجؼ  مىِ تًٌِفد  ؾد لُ تهؼؾد

ؼٚ  ًه لهق: اجتًمع احلؾ لافتحر ؿ ت ادحؾ افقاح  مـ جٓتغ. مثؾ ادؼذـقر هْؼٚ: وذا  ؼذ ادؼرء ُ 

ا ظقرتف  ثقٌب  : هؾ تٌىؼؾ  ؼالتف نف ُ  ؾٓؼؾ ً ٌِؼٛ احلر ر ثقاب حر رد ؾُٚق شٚتره حر رد ؾَٚفقا

ؼؼٚ ت ـتؼؼٛ اّ ؼؼؼؾد  ٌه افتحؼؼر ؿ نف َٕؼؼقـ: و ؼؼؼٚ مٍُْؼؼٜ  هؼؼذك ؿٚظؼؼؼ ة ن ؼؼقفٜٔ منؼؼٓقرةد لمؼؼؼذـقرة ؽٚف

اجؼؼؼتًمع احلؼؼؼؾ لاحلرمؼؼؼٜ ت ادحؼؼؼؾ افقاحؼؼؼ د ادنؼؼؼٓقر ظْؼؼؼ  ؾَٓٚئْؼؼؼٚ ادتؼؼؼٖخر ـد ننؼؼؼف وذا اجتّؼؼؼع احلؼؼؼؼؾ 

ٚ. لاحلرمٜ ت ادحؾ افقاح  لفق مـ جٓتغ مٍُْ مه  تغد ؾٕ٘ف ً ٌِٛ افتحر ؿ ؾُٔقق حرا

ٜه ل ْٚءه ظذ ذفؽ : ؾّؼـ  ؼذ ت ثؼقبى حر ؼر نل  ؼذ ت نرضى مٌهؼق ٜد ؾؼ٘ق  ؼالتف ؽؼر  زئؼ

ا ـثؼؼؼرها حتؼؼؼؼك ت  فؼؼؼفد لوق ـٕٚؼؼؼٝ ٕٚؾِؼؼؼؼٜ ؾَْؼؼؼقـ: ُ نجؼؼؼؼر فؼؼؼف ت افهؼؼؼؼالةد لضؼؼؼردلا هؼؼؼؼذك افَٚظؼؼؼ ة ضؼؼؼؼرده

َـّ  ؼؼٚ ؾَؼؼ  اجتّؼؼع ت : مؼؼـ  ؼؼذـ  ؼؼ ؿٜ لمؼؼ افًٍؼؼؾ افقاحؼؼ  نمؼؼراق: دؼؼرفو لهؼؼق ادؼؼـد  افهؼؼ ؿٜد ؾَؼؼٚفقا

َـّ  ٚفهؼؼ ؿٜ مل  َـّ  هؼؼ ؿتفد  ؼؼؾ ؿؼؼٚـ  ًوؼؼٓؿ: وق مؼؼـ مؼؼ  ُ نجؼؼر دؼؼـ مؼؼ
لمؼؼؼلعو لهؼؼق افٌؼؼ ـد ؾحْٔئؼؼذى

ً زئف ظـ زـٚة افٍىرد  ْٚء ظذ هذك افَٚظ ةد لهل: اجتًمع احلؾ لافتحر ؿ مـ جٓتغ ظذ ادحؾ 

ـو ظؼؼذ ادحؼؼؾ افقاحؼؼ : ّنؼؼف افقحؼؼ د لفُؼؼـ نـثؼؼر افٍَٓؼؼٚء  َقفؼؼقق: وق اجؼؼتًمع  احلؼؼؾ لافتحؼؼر ؿ  ُؼؼ

ؼؼٚ ظؼؼذ تٍهؼؼٔؾى  ؼؼغ  ًه ؼؼٚ مؼؼـ جٓؼؼٜ نخؼؼرمد لهؼؼذا ظِٔؼؼف افرلا ؼؼٜ افثٕٚٔؼؼٜد ضٌ ؼؼٚ مؼؼـ جٓؼؼٜ مٌٚحه  ُؼؼقق درمه

 اّـثر ت تىٌٔؼ ومُٚق اُجتًمع. 
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: ؾًذ افَقـ افثٚي لهل افرلا ؼٜ افثٕٚٔؼٜ لؿؼقـ اجلّٓؼقر ؾؼ٘ق مؼـ  ؼذ ت ثؼقب ل ْٚء ظذ ذفؽ

  ذ ت نرضى مٌهق ٜ  حٝ  التفد لفُْف  ٖمًؿ فهالتف ت افثقب احلر ر لٕحقك.حر رد نل 

افًًِمء  ذـرلق افهالة ت افثقب احلر ر لُ  ذـرلق افهالة دـ فٌس افذهٛد  ؼؾ  َقفؼقق: 

ؼؼٚ مؼؼـ افرجؼؼٚـ ل ؼؼذ ؾهؼؼالتف  ؼؼحٔحٜد مؼؼٚ افًؼؼٌٛ  ؿؼؼٚفقا: ّقَّ احلر ؼؼر  تًِؼؼؼ  ؼؼف  ٌه وق مؼؼـ فؼؼٌس ذه

ؼٚ  ؼؼط افهؼالةد شس افًقرةد  خالؽ  َه خٚتؿ افذهٛ لٕحؼقك ؾِؼٔس ؾٔؼف شؼسو فًِؼقرةد ؾِؼٔس متًِ

ٜى حر ؼؼر  ؼؼحٝ  ؼؼالتف مؼؼع ا ثؼؼؿد  خؼؼالؽ  ٜى مٌهؼؼق ٜد نل  ًًممؼؼ لفؼؼذا ؿؼؼٚـ ؾَٓٚكٕؼؼٚ: فؼؼق  ؼؼذ  ًًممؼؼ

ٜى مٌهؼق ٜ مل تهؼح  ؼالتفد لظؼذ افًّؼقف هؼذك  مـ  ذ  ثقٌب حر رى نل  ثقبى مٌهؼقبى نل ت  ًَؼ

اد لافتؼؼل ؾٔٓؼؼٚ خؼؼالؽو ضق ؼؼؾد ت: هؼؼؾ افْٓؼؼل  َتيضؼؼ افًٍؼؼٚد مؼؼـ ادًؼؼٚئؾ اّ ؼؼقفٜٔ ادنؼؼ ٓقرة جؼؼ ه

متؼؼك  لوذا اجتّؼؼع افقجؼؼقب لاحلرمؼؼٜ ت دؼؼؾ لاحؼؼ د نل اّمؼؼر لافْٓؼؼل ت دؼؼؾ لاحؼؼ د ؾٓؼؼؾ ً ٌِؼؼٛ 

 .ٚ ًه  افْٓل نف ً ًّؾ  ًم م

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
ّٔؼٝ افهؼالة ؾؼال تٖتقهؼٚ تًؼًققد وذا ًنؿ» قداٍ:  ط إٔ ايدٓيب     عٔ أبٞ ٖسٜدس٠  -18

ٚ ؾٚتُؿ ؾٖاقا   ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.شلنتقهٚ انقق لظُِٔؿ افًُْٜٔد ؾًم ندرـتؿ ؾهِقا لم

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

د شوذا ًنؿّٔؼؼؼٝ افهؼؼؼالة»هؼؼذا احلؼؼؼ  ٞ حؼؼؼ  ٞ نيب هر ؼؼؼرة نق افٌْؼؼؼل  ؼؼؼذ اب ظِٔؼؼؼف لشؼؼؼِؿ ؿؼؼؼٚـ: 

ٕهٚ  ٘ؿٚمتٓٚ ؾُٔقق ؿٌؾ افهالة.نؿّٔٝ هذ  ا افْ اء افذن  ُقق مٗذ

نن: تؼؼؼٖتقق لحؼؼؼٚفُؿ ننُؼؼؼؿ تًؼؼؼًقق ت ادقؼؼؼد ش ؿؼؼٚـ:  وذا نؿّٔؼؼؼٝ افهؼؼؼالة ؾؼؼؼال تٖتقهؼؼؼٚ تًؼؼًقق

لافًؼؼؼًل هؼؼؼق ادقؼؼؼ  نؼؼؼظٜد لؿؼؼؼ  ذـؼؼؼر افًِؼؼؼًمء نق افًؼؼؼًل فؼؼؼف مًْٔؼؼؼٚق: مًْؼؼؼك ظؼؼؼٚف لمًْؼؼؼك خؼؼؼٚصد 

ٔا إَِذا ُُؤ َِي }اجلًّؼٜ: ؾٚدًْك افًٚف هق افَه د لهق افذن جؼٚء ت شؼقرة  ُِو ٌَ ََ ن ِْو وا اَّلذ َٓ ح 
َ
َْوا َ

 ِ ْٔا إََِل ذِْنسِ اّلِلذ َػةِ فَاْضَػ ٍُ ِْٔم اْْلُ َْ َْ ٌِ لةِ  د لادًْك اخلٚص: هق افَه  مؼع صؼ ٌة [9]اجلًّٜ: {لِيصذ

ٝي ذفؽ اشتىًٝ نق  ّع  غ اِ ؼٜ لاحلؼ  ٞد لهؼذا مٓؼؿ:  ٚد لوذا ظرؾ ًه ٔهٚ ه  ادقد ؾُٔقق من

ح احلؼؼؼؼؼّق  ا مؼؼؼؼؼـ ؽِؼؼؼؼؼط  ًؼؼؼؼؼض افٍَٓؼؼؼؼؼٚء لذا ؼؼؼؼؼٚ ظْؼؼؼؼؼ     ٞـثؼؼؼؼؼره ًه  ؼؼؼؼؼؾ لـثؼؼؼؼؼر مؼؼؼؼؼـ ؽِؼؼؼؼؼط افًَؼؼؼؼؼالء مجٔ

اُصؼؼؼساؿ ت اّفٍؼؼؼؼٚظد ؾؼؼؼ٘ق افٍِؼؼؼؼظ  ُؼؼؼقق فؼؼؼؼف مًْٔؼؼؼٚق نل نـثؼؼؼؼرد ومؼؼؼٚ ظؼؼؼؼذ شؼؼؼؼٌٔؾ  :اُخؼؼؼتالؽ: شؼؼؼؼٌٌف

افؼؼؼسادؽ نل ظؼؼؼذ شؼؼؼٌٔؾ افتقاضؼؼؼٗد ؾؼؼؼٚفسادؽ هؼؼؼق اُصؼؼؼساؿد لافتقاضؼؼؼٗ هؼؼؼق لجؼؼؼقد ادًْؼؼؼك ادنؼؼؼسؿ 

 اد ظْفد لافًًل مـ  ٚب ادتقاض د ؾحْٔئذى ٕحّؾ ـؾ فٍظى ظذ مًْٚك افهحٔح.لافتٌٔٚر ؾًٔم ز

 ًْل: مق شُْٜٔ للؿٚرد لافًِؼًمء  َقفؼقق دائؼًمه ت  ؼٚب  داب ادقؼ:  شلنتقهٚ انقق»ؿٚـ: 

: لافٍؼؼؼؼرؾ  ؼؼؼؼغ افًؼؼؼؼُْٜٔ لافقؿؼؼؼؼٚر: نق افًؼؼؼؼُْٜٔ تُؼؼؼؼقق ت  ً ًؼؼؼؼتحٛ نق  ٖتٔٓؼؼؼؼٚ  ًؼؼؼؼُْٜٔ للؿؼؼؼؼٚرد ؿؼؼؼؼٚفقا

 باب آدإب إلمَشي ؤىل إلصالة
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لظِؼؼؼُٔؿ »: ط ُؼؼؼقق ت اجلؼؼؼقارحد ذـؼؼؼر هؼؼؼذا افٍؼؼؼرؾ افْؼؼؼقلند لفؼؼؼذا ؿؼؼؼٚـ افٌْؼؼؼل افَِؼؼؼٛد لافقؿؼؼؼٚر 

ٚد وذ افًؼُْٜٔ ت افَِؼٛ لافقؿؼٚر ت شافًُْٜٔ ًه د ؾٚفًُْٜٔ هْٚ ت احل  ٞ تنّؾ افًُْٜٔ لافقؿٚر م

 اجلقارد فُـ وق ًنيٌتي  ٖح  افُِّتغ نؽْٝ ظـ افثٕٜٚٔ.

 شمٚ ندرـتؿ»: طجلِّٜ مًْٚك  َقـ افٌْل د هذك اشؾًم ندرـتؿ ؾهِقا لمٚ ؾٚتُؿ ؾٖاقا »ؿٚـ: 

 نن: نق املٖمقف وذا دخؾ مع ا مٚف ؾ٘ق مٚ ندرـف مع ا مٚف ً هِٔف مًف لً تٚ ًف ؾٔف.

نن: لمؼؼٚ ؾؼؼٚتُؿ لمل ًت رـؼؼف مؼؼع ا مؼؼٚف ؾؼؼٖاقكد لمًْؼؼك ا اؼؼٚف  ًْؼؼل:  شلمؼؼٚ ؾؼؼٚتُؿ ؾؼؼٖاقا »ؿؼؼٚـ: 

ِؼقا مؼٚ َٕهؼُؿ ظؼذ شؼٌٔؾ افستٔؼٛد ملؼٚذا ناقا افَْص افذن ؾٚتُؿد لفٔس مًْؼك ا اؼٚفد نن: نـّ

ؿِٝ مًْك ا اٚف نـِّؼقا افؼَْص افؼذن ؾؼٚتُؿ  ّق هؼذا احلؼ  ٞ جؼٚء ت فٍؼظى ت مًؼِؿ نق افٌْؼل 

: نق مؼؼٚ د لنخؼذ مْؼؼف افًِؼًمء لمْؼف افهؼحٚ ٜ ـؼٚ ـ مًؼًقد  شلمؼٚ ؾؼٚتُؿ ؾٚؿوؼقا »ؾٔؼف:  ط

ؾٕ٘ؼؼؼؼف نلـ  ؼؼؼؼالتفد هؼؼؼؼذا ؾٓؼؼؼؼؿ  ً  رـؼؼؼؼف املؼؼؼؼٖمقف ادًؼؼؼؼٌقؾ مؼؼؼؼع ا مؼؼؼؼٚف هؼؼؼؼق  خؼؼؼؼر  ؼؼؼؼالتفد لمؼؼؼؼٚ  َوؼؼؼؼٔف

د نخؼؼؼذلا هؼؼؼذا مؼؼؼـ افهؼؼؼحٚ ٜ روؼؼؼقاق اب ظِؼؼؼٔٓؿد لهؼؼؼق ادَْؼؼؼقـ ظؼؼؼـ ظٌؼؼؼ  اب  ؼؼؼـ مًؼؼؼًقد  

 ؼؼ ـ ظؼؼذ نق افؼؼذن ؾؼؼٚت  شؾٚؿوؼؼقا »ؾَقفؼؼف:  شلمؼؼٚ ؾؼؼٚتُؿ ؾٚؿوؼؼقا »حٔؼؼًْم ؿؼؼٚـ:  طحؼؼ  ٞ افٌْؼؼل 

ٚ ففد ؾُٔقق افذن ؾٚتف هق نلـ  التفد لً  رؿ مع ا مٚف  خر افه ـه  الة.ً َٙ ؾُٔقق دٚ

افتل نضؼٚـ افًِؼًمء ت ذحٓؼٚد لنؾؼرد هلؼٚ ا ؼـ رجؼٛ مٌحثهؼٚ مًؼتَاله ت  هذك ؿٚظ ة مـ افَقاظ 

ظؼؼؼ د افَٚظؼؼؼ ة هؼؼؼل: هؼؼؼؾ مؼؼؼٚ ً  رـؼؼؼف ادًؼؼؼٌقؾ مؼؼؼع ا مؼؼؼٚف هؼؼؼق نلـ افهؼؼؼالة نف ننؼؼؼف  خؼؼؼرك   ـتٚ ؼؼؼف افَقا

َٕؼؼؼقـ: طؼؼؼٚهر احلؼؼؼ  ٞ لؿؼؼؼقـ افهؼؼؼحٚ ٜ ـؼؼؼٚ ـ مًؼؼؼًقد نق مؼؼؼٚ ً  رـؼؼؼف ادًؼؼؼٌقؾ مؼؼؼع ا مؼؼؼٚف هؼؼؼق  خؼؼؼر 

فهؼؼالةد ؾٖنؼؼٝ ندرـؼؼٝ مؼؼع ا مؼؼٚف افثٚفثؼؼٜ ؾٓؼؼل ت حَؼؼؽ افثٚفثؼؼٜد ندرـؼؼٝ مؼؼع ا مؼؼٚف افثٕٚٔؼؼٜ ؾٓؼؼل ت ا

 حَؽ افثٕٜٚٔد افرا ًٜ ت حَؽ افرا ًٜ.. لهُذا.

ٜى تَوؼٔٓٚ هؼل افرـًؼٜ اّلػ ت حَؼؽد ؾتَؼرن ؾٔٓؼٚ شؼقرةه ل ْٚءه ظذ ذفؽ : ؾًم تَوؼٔف نلـ رـًؼ

َؼؼؽ وق ـؼؼٚق ؿؼؼ  ؾٚتتؼؼؼؽ رـًتؼؼٚق لهُؼؼذاد لهؼؼذك ادًؼؼؼٖ ٜ  ًؼؼ  افٍٚحؼؼٜد لثؼؼٚي رـًؼؼٜ هؼؼؼل افثٕٚٔؼؼٜ ت ح
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نؽٌِٜٔ لفًٔٝ ـِٜٔد نل َٕقـ: لهذك افَٚظ ة نؽٌِٜٔ لفًٔٝ ـِٜٔ: ّق ا ـ مًًقد ريض اب ظْف 

هق افذن ذـر هذك افَٚظ ةد لهق افذن اشتثْك مْٓٚد لمٚ افذن ً ًتثْك مـ افَٚظ ة: ًنمجؾ فُؼؿ مؼٚ 

ُه ثؼؼؼؿ نؾهؼؼؼِفد ؾًؼؼؼذ  شؼؼؼٌٔؾ ا مجؼؼؼٚـ: افؼؼؼذن ً ًؼؼؼتثْك مؼؼؼٚ هؼؼؼق  هؼؼؼق اؾتتؼؼؼٚح افهؼؼؼالة افؼؼؼذن ً ًؼؼؼتثْك ومجؼؼؼٚ

لتقا ًؼؼف لاختتؼؼٚف افهؼؼالة لتقا ًؼؼف هؼؼذا هؼؼق ادًؼؼتثْك ظْؼؼ هؿد لشؼؼٖٔيت دفٔؼؼؾ اُشؼؼتثْٚء ظْؼؼ مٚ نذـؼؼر 

 فُؿ مٚ هل افتقا ع.

ف  ًؼ  افرا ًؼٜد  مٚ هق اؾتتؼٚح افهؼالة  تٌُؼرة ا حؼراف: ّنؼف ُ ً ُّؼـ نق  ًؼؾ تٌُؼرة ا حؼرا

ف مؼؼؼٚ  هؼؼؼحد ؾٔجؼؼؼٛ نق تُؼؼؼقق تٌُؼؼؼرة ا حؼؼؼراف ت ًتهؼؼؼع افثٚ فثؼؼؼٜ لافرا ًؼؼؼٜد ثؼؼؼؿ تؼؼؼٖيت  تٌُؼؼؼرة ا حؼؼؼرا

افٌؼؼ ا ٚتد ؾٓؼؼذك مًؼؼتثْٚة  ٚتٍؼؼٚؾ افًِؼؼًمءد ُ خؼؼالؽ ؾٔؼؼف نق تٌُؼؼرة ا حؼؼراف مًؼؼتثْٚةد مؼؼٚ هؼؼل تقا ؼؼع 

 اؾتتٚح افهالة: ّق اؾتتٚح افهالة هل افتٌُرة ح  ٞ افٌْل ـًم تًِّققد مٚ هل تقا ًف  

 رؾع افٔؼ  ـد ؾؼ٘ق رؾؼع افٔؼ  ـ  تٌُؼرة ا حؼراف وٕؼًم  ُؼقق مؼع دخقفؼؽ مؼع ا مؼٚف: ـاّل :

 ّنف نلـ نؾًٚفؽ افتل دخِٝ ؾٔٓٚ افهالة .

 ؿِْؼٚ ً ؼؼع افثٚي ًٞ : دظٚء اُشتٍتٚحد ؾ٘ق دظٚء اُشتٍتٚح مـ تقا ع اؾتتٚح افهالةد ؾحٔؼ

مؼؼؿد لفؼؼق ـؼؼٚق ت حَؼؼؽ هؼؼق افرـًؼؼٜ دظؼؼٚء اُشؼؼتتٍٚحد ؾٕ٘ؼؼف  ُؼؼقق ظْؼؼ مٚ تؼؼ خؾ ت نلـ ؾًؼؼؾى مؼؼع ا 

 افثٚفثٜ نل افرا ًٜ ؾت ظق ؾٔف دظٚء اُشتٍتٚح.

 ٞافتًقذ  ٚب اّمر افثٚف :   مـ افنٔىٚق افرجٔؿ ظْ  نلـ ؿؼراءة: ّق افتًؼقذ وٕؼًم تتٖـؼ

د لت افرـًٜ افثٕٜٚٔ ؿرنت افٍٚحؼٜ ؾٕ٘ؼؽ تتًؼقذ ؾٔؼ ءة ت افهالةد ؾ٘ذا ؿرنتي افٍٚحٜ مثاله ف ت نلـ ؿرا

 لُ ً ؼع افتًقذ  ً  ذفؽد هذك اّمقر هل ادتًَِٜ  تقا ع اؾتتٚح افهالة.

ٚ: ادًتثْك افثٚي اختتٚف افهالةد لمٚ هق اختتٚف افهالة  اؾتتٚحٓؼٚ افتٌُؼرد ل َؼقـ  لؿِْٚ نيوه

نن: ختّٓؼؼٚ افتًؼؼِٔؿد لؾتختؼؼتؿ افهؼؼالة  ٚفتًؼؼِٔؿد ل ٚتٍؼؼٚؾ نهؼؼؾ  شلحِِٔٓؼؼٚ افتًؼؼِٔؿ»: طافٌْؼؼل 

افتًؼؼؼؼِٔؿ  ُؼؼؼؼقق ت  خؼؼؼؼر نؾًؼؼؼؼٚـ افهؼؼؼؼالةد ؾؼؼؼؼال ًتًؼؼؼؼِؿ مؼؼؼؼع ا مؼؼؼؼٚف ثؼؼؼؼؿ تَؼؼؼؼقـ: ًنر ؼؼؼؼؼ  نق  يت افًِؼؼؼؼؿ نق 
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 ؼؼّٚلػ. ُد  ؼؼؾ تَؼؼقف لتؼؼٖيت  ؼؼّٚلػ ت حَؼؼؽد ثؼؼؿ ًتًؼؼِؿ ت اّخؼؼرد لهؼؼذا  ٘مجؼؼٚع ُ خؼؼالؽ ؾٔؼؼفد 

ٜو  ٚفتًؼؼِٔؿد لمؼٚ هؼؼل افتقا ؼؼع   لوٕؼًم افؼؼذن جؼؼٚء ظؼـ افهؼؼحٚ ٜ ـؼؼٚ ـ مًؼًقد ننؼؼف جًؼؼؾ افتقا ؼع مِحَؼؼ

فِتنؼؼؼٓ  اّخؼؼؼرد ؾٔجؼؼؼٛ نق  ِؼؼؼسد مؼؼؼٚ  َؼؼؼقـ لاحؼؼؼ : ؾؼؼؼٚتتْل رـًؼؼؼٜد لهؼؼؼذك افرـًؼؼؼٜ هؼؼؼل  اجلِؼؼؼقس

اّلػ ت حَلد ؾّـ حغ ننتٓل ًنشِؿ  ً  افًجقدد َٕقـ: ُد  ؾ ُ   نق  ِسد لُ   نق تؼٖيت 

ت اجلِقس افذن ؿٌؾ افًالف  ٚفتحٔٚت ل ٚفهالة ظذ افٌْل  ؼذ اب ظِٔؼف ل  ؼف لشؼِؿد لـؼذفؽ 

 .طّنف مـ تقا ع افتًِٔؿ نق ت ظق  ً  افهالة ظذ افٌْل ً ًتحٛ فؽ: 

 مؼؼؼؼلظٜ ت افتنؼؼؼٓ  اّلـ لت افتنؼؼؼٓ  افثؼؼؼٚيد فُْٓؼؼؼٚ ت  طافهؼؼؼالة ظؼؼؼذ افٌْؼؼؼل  :ؾٚئؼؼؼ ة

ٜو لؿٔؾ مًتحٌٜد لفًٔٝ لاجٌٜ. د لت افتنٓ  اّلـ ؿٔؾ: مٌٚح ـو  افتنٓ  افثٚي رـ

ا ُ اف ظ طافتنٓ  افثٚي ً ًتحٛ  ً  افهالة ظذ افٌْل  ٚءد افتنٓ  اّلـ ُ ً ًتحٛ ن ؼ ه

ً ًؼؼؼتحٛد  ؼؼؼؾ ؽؼؼؼر مؼؼؼؼلع: ّق هؼؼؼذا ذـؼؼؼر ت ؽؼؼؼر دِؼؼؼفد افتنؼؼؼٓ  اّلـ ًتًٔؼؼؼ  افتحٔؼؼؼٚت وذا نضؼؼؼٚـ 

اد وًٕم اف ظٚء ت افتنٓ  اّخر افذن  ُقق  ً ك شالف.  ا مٚفد لُ ت ًع ؾٔف ن  ه

ؼؼٚ لافت ا: مؼؼٚ هؼؼل تقا ؼؼع افًؼؼالف  ذـرٕؼؼٚ اجلِؼؼقس لافتحٔؼؼٚت لجق ه ٚ افؼؼ ظٚءد وذه ؼؼٚ لٕؼؼ  ه نؼؼٓ  لجق ه

ٚ افؼؼؼ ظٚء  ًؼؼؼ  افهؼؼؼالة ظؼؼؼذ افٌْؼؼؼل  د  َؼؼؼل طافتحٔؼؼؼٚت لافهؼؼؼالةد ذـرٕؼؼؼٚ افتحٔؼؼؼٚت لافهؼؼؼالةد لٕؼؼؼ  ه

ٜه ؾال ؼؼ  نق  ُؼؼقق اخلؼؼتؿ  رـًؼؼٜد ـٔؼؼػ  لاحؼؼ ة مؼؼـ تقا ؼؼع افًؼؼالفد لهؼؼل نق افهؼؼالة وذا ـٕٚؼؼٝ ثالثٔؼؼ

 ذاؿ  

ـٓٚ مؼع ا مؼٚف هؼل افرـًؼٜ ت َٕقـ: وق مـ ؾٚتتف رـًتٚق مـ  الة ادٌربد ؾٚفرـًٜ افتل ندر

حَف افثٚفثٜد ل ٖيت  ًؼ  ذفؼؽ  ؼّٚلػ لافثٕٚٔؼٜد فؼق ضردٕؼٚ افَٚظؼ ة ؾٕ٘ؼف  ؼٖيت  ؼّٚلػ لافثٕٚٔؼٜ مؼـ ؽؼر 

جِؼؼؼقس فِتنؼؼؼٓ   ٔؼؼؼًْٓمد فُؼؼؼـ َٕؼؼؼقـ: ُد ؾٕ٘ؼؼؼف ؿؼؼؼ  ثٌؼؼؼٝ ظؼؼؼـ ا ؼؼؼـ مًؼؼؼًقد افؼؼؼذن ؿؼؼؼٚـ: وق مؼؼؼٚ ندرـؼؼؼف 

ٚفؼؼٜ ً ًؼؼتثْك: ّ ؼؼؼٚ مؼؼـ تقا ؼؼع افًؼؼؼالفد املؼؼٖمقف مؼؼع ا مؼؼٚف هؼؼؼق  خؼؼر افهؼؼالةد ؿؼؼٚـ: فُؼؼؼـ ت هؼؼذك احل

ؾحْٔئؼؼؼؼذى ً هؼؼؼؼع ادؼؼؼؼرء رـًؼؼؼؼٜ لجيِؼؼؼؼسد ثؼؼؼؼؿ  ؼؼؼؼٖيت  ٚفرـًؼؼؼؼٜ افثٕٚٔؼؼؼؼٜ ت ادٌؼؼؼؼربد لهؼؼؼؼذا احلُؼؼؼؼؿ  ٚفهؼؼؼؼالة 
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ٜى ؾؼؼردد لؿٌِٓؼؼٚ  افثالثٔؼؼٜ لهؼؼل ادٌؼؼرب: ّق مؼؼـ ُزف افهؼؼالة افتؼؼل تُؼؼقق ثالثٔؼؼٜ نق ً ًؼؼِؿ ظؼؼـ رـًؼؼ

تقا ؼؼؼع افتًؼؼؼِٔؿد فؼؼؼق مل  ؼؼؼٌٖت اّمؼؼؼر ظؼؼؼـ ا ؼؼؼـ تنؼؼؼٓ د ؾٓؼؼؼذك  َقفؼؼؼقق: مؼؼؼـ تقا ؼؼؼع افتًؼؼؼِٔؿد ؾٖ حَقهؼؼؼٚ  

ا فَِٚظ ةد فُـ اشؼتثْْٔٚك فَِٚظؼ ةد ؾٓؼل لمؼٚ  ًؼ هٚ  فٔتغ ضرده مًًقد فَِْٚ: وٕف ً هع رـًتغ متقا

ٝي  مِحؼؼؼؼؼو  ؼؼؼؼفد ل ْؼؼؼؼٚء ظؼؼؼؼذ ذفؼؼؼؼؽ  ٌَؼؼؼؼك تَؼؼؼؼرن افٍٚحؼؼؼؼٜ لتَؼؼؼؼرن شؼؼؼؼقرةد هؼؼؼؼؾ ترؾؼؼؼؼع  ؼؼؼؼ  ؽ وذا ؿّؼؼؼؼٝ لـْؼؼؼؼ

  ٚ  متٌقظه

وؼؼع رؾؼؼع  ؼؼ  ـد وٕؼؼًم رؾؼؼع افٔؼؼ  ـ  تٌُؼؼرة ا حؼؼرافد َٕؼؼقـ: ُ ترؾؼؼع  ؼؼ  ؽ: ّق هؼؼذا فؼؼٔس مق

ف ًترؾؼؼع ت نلـ افهؼؼالة لهؼؼذك فًٔؼؼٝ تٌُؼؼرة وحؼؼرافد لوٕؼؼًم هؼؼل تٌُؼؼرة إتَؼؼٚـد لفؼؼق  لتٌُؼؼرة ا حؼؼرا

ؼؼٚ ت  ًه ـٕٚؼؼٝ ؿؼؼ  ؾٚتتؼؼؽ رـًتؼؼٚق: ّق هؼؼذا ت حَؼؼؽ هؼؼل نلـ افهؼؼالةد هؼؼذا ظؼؼذ افَؼؼقـ ادنؼؼٓقرد ضٌ

مقف مؼؼع ومٚمؼؼف هؼؼق  خؼؼر  ؼؼالتفد لهؼؼذك مًؼؼٖ ٜ لهؼؼل رلا ؼؼٜ ؿؼؼقـ ثؼؼٚي ظْؼؼ  افنؼؼٚؾًٜٔ نق مؼؼٚ ً ؼؼ رؿ املؼؼٖ

 ظـ نا . 

ظؼؼؼ كد ؾؼؼؼ٘ق ـتٚ ؼؼؼف  ؼؼؼٚ هؼؼؼذك افَٚظؼؼؼ ة فٍِٚئؼؼؼ ة: نؾؼؼؼرد هلؼؼؼٚ ا ؼؼؼـ رجؼؼؼٛ ؿٚظؼؼؼ ة ـٚمِؼؼؼٜ ت ًمِحؼؼؼؼ ؿقا ًه ضٌ

ئ   ا مـ مٚئٜ لوًغ ؿٚظ ةد ثؿ نتٌع هذك افَقاظ   ًؼ ـ ؾٚئ ةد هذك افٍقا افَقاظ  نلرد ؾٔف ٕحقه

ئؼؼ  هؼؼل مؼؼٚ شؼؼًمك ادتؼؼٖخرلق  ٚفوؼؼقا ط مْٓؼؼٚ هؼؼذك ادًؼؼٖ ٜد لؿهؼؼ ك  ئؼؼ  افتؼؼل هؼؼل ت  خؼؼر افٍقا  ٚفٍقا

ظؼؼ  افتؼؼل نلردهؼؼٚ املٚئؼؼٜ لوًؼؼقق هؼؼذك تنؼؼّؾ نـثؼؼر مؼؼـ  ؼؼٚب مؼؼـ ن ؼؼقاب افٍَؼؼفد  ٔؼؼًْم  افٍَٓٔؼؼٜد ؾٚفَقا

ئؼؼ  تُؼؼقق  تهؼؼٜ  ٌؼؼٚبد لهؼؼذك افَٚظؼؼ ة  تهؼؼٜ  ٌؼؼٚب لاحؼؼ  مؼؼـ افهؼؼالةد ؾتُؼؼقق وؼؼٚ ىهٚ لُ  افٍقا

 تُقق ؿٚظ ة.

   ػػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 

ًٝ خِػ نق افٌْل »:    قاٍ أْظ -19 لنيب  ُر لظّر لظثًمقد ؾِؿ نشؼّع  ط ِٔ

ا مْْٓؿ جيٓر  ًٌؿ اب افراـ افرحٔؿ  ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد َٚطًِ.شنح ه

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ًٝ خِػ افٌْل »هذا ح  ٞ ح  ٞ ننس  َقـ:  د ؾهؼذ شنيب  ُر لظّؼر لظؼثًمقل ط ِٔ

ٔهؼؼٚ: ّنؼؼف ر ؼؼًم مل ً هؼؼؾد خٍِؼؼفد نل ّنؼؼف حؼؼ ث  ؼؼذا احلؼؼ  ٞ ؿٌؼؼؾ ظؼؼع:  ؼؼٚ مل  ؼؼذـر ظِ ًه خِؼؼػ هؼؼُٗء مجٔ

 ّق ظع مل  ثٌٝ ظْف ننف جٓر  ٚفًٌِّٜ ـذفؽ.

ا مْٓؿ جيٓر  ًٌؿ اب افراـ افرحٔؿ»ؿٚـ:   .شؾِؿ نشّع نح ه

ٜو  ٘مجٚع ادًِّغ ت شقرة  ؿٌؾ نق ن  ن ؾًٔم  تًِؼ  ؼح هذا احل  ٞ جيٛ نق ًِٕؿ ن ٚ   

ٌيٝ ت افَر قد ؾحٔٞ ـتٌٝ ت 
تٌ ـً  ًٞ لي اتٍٚؿهٚ حٔ

ٌُ ٜو ت ؿقـ نـثر افًًِمءد لًح افّْؾد ـًم ن ٚ   

افَر ق ؾ٘ ٚ   ٜ ؿٌؾ افٍٚحٜ لؿٌؾ افٌَرة لؿٌؾ  ـ ظّراق لافًْٚء لهُذاد ؾُؾ شقرة افًٌِّٜ 

ءة ؾٕ٘ف مل ً ُتٛ: ملٚ جٚء ظْ  افسمذن نق افٌْل ؿٌِٓٚ ؾ٘ ٚ   ٜ ـًم تًِّقق  مل  ُـ  َرن  طوُ  را

ٜه مـ نن شقرةى مـ افًقرد  ٚ فًٔٝ    ٜو مـ افَر قد فَُّْٓ ؿٌِٓٚ افًٌِّٜد هذك افًٌِّٜ افتل هل   

ٜو ًننزفٝ فٍِهؾ  غ افًقر لفتُقق ت نلـ افٍٚحٜد ؾٓل ؾهؾو  غ افٍٚحٜ لافٌَرةد  لوًٕم هل   

ٜو ؿٌؾ افٍٚحٜ لفًٔٝ مـ افٍٚحٜد ملي ؿِْٚ ل غ اف ٌَرة ل ـ ظّراقد ل غ  ـ ظّراق لافًْٚءد ل  

ًٝ افهالة  ْٔل ل غ ؿٚـ اب »ؿٚـ ـًم ت  حٔح مًِؿ:  طذفؽ  َٕقـ: ّق افٌْل  : ؿًّ

الة  َباُب صفِة إلصَّ
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د لمًْك افهالة هْٚ نن: افٍٚحٜد لهذا مـ  ٚب تًّٜٔ افًٌض  ٚشؿ افُؾد ؾٔ ـ شظٌ ن ٕهٍغ

ـو ت افُؾد لهذا نؿقم دفٔؾ ظذ نق افٍٚحٜ رــ ت افهالة.ظذ نق ا  فًٌض رـ

ًٝ افهالة  ْٔل ل غ ظٌ ن ٕهٍغ ؾ٘ذا ؿٚـ ظٌ ن: احلّ  ب رب افًٚدغد ؿٚـ »ؿٚـ:  ؿًّ

: ش: ا ياب  ـ اب: نمْك ظٍع ظٌ ن»د لت فٍظى ـ افرحٔؿد ؿٚ   شم حْل ظٌ ند لوذا ؿٚـ: افرا

ٜه مؼؼـ افَؼؼر قد    ٞد ؾِؼؼؿ  ؼؼذـر اب لهُؼؼذا... وػ  خؼؼر احلؼؼ افًٌؼؼِّٜ:  ؼؼٚ  ؼؼ ـ ظؼؼذ ن ؼؼٚ فًٔؼؼٝ   ؼؼ

ء ُ  ً ل ٚ   ٜد لوًٕم نظ هٚ   ؼٜ  ء مل  ً لهٚ   ٜد اد ٕٔقق لادُٔقق مـ افَرا لفذا ؾ٘ق نؽِٛ افَرا

ء افُقؾٔقق ظ لهٚ   ٜد لؿ  لاؾَٓؿ  ًض ادَرئغ مـ ؽر ضر َٓؿ.  افَرا

د ؾؼٚفقؿػ لاُتهؼٚـ  ؼقحلد لـؼؾ ن ح  ؼ هٚ  ؼقحلى مؼـ اب لؿ  َٕقـ: وق هؼذا افًؼ  اِ

د ؾٓق مـ  ٚب تً د افَراءاتد فُـ ظ َّ اِن ت ـثر مـ مقاوًف اجتٓٚدن   ُه ٚ لاتهٚ ٍه مٚ ـٚق لؿ

ٚ مؼؼؼـ  ًه : ّق اب شؼؼؼًمهٚ شؼؼؼٌ ٔهؼؼؼٚد لافٍٚحؼؼؼٜ  ٘مجؼؼؼٚع نهؼؼؼؾ افًِؼؼؼؿ ن ؼؼؼٚ شؼؼؼًٌع  نى نن افسؿؼؼؼٔؿد لفؼؼؼٔس تقؿٍٔ

ء لتؼؼؼًٌٓؿ  ًؼؼؼض افٍَٓؼؼؼٚء رللا حؼؼؼ  ثهٚ ظْؼؼؼ  افؼؼؼ ارؿىْلد لفُْؼؼؼف ادثؼؼؼٚيد لفؼؼؼذا ؾؼؼؼ٘قَّ  ؼؼؼٚ مؼؼؼـ افَؼؼؼرا  ًوه

ٜو مؼؼـ افٍٚحؼؼٜ»ؿؼؼٚـ:  طصؼؼ    افوؼؼًػد نق افٌْؼؼل  ٜو ؿٌؼؼؾ  ش ًؼؼؿ اب   ؼؼ لهؼؼذا ُ  هؼؼحد  ؼؼؾ هؼؼل   ؼؼ

 افٍٚحٜ لفًٔٝ مـ افٍٚحٜ. 

ٜه مـ افٍٚحٜد لحْٔذاؿ ؿ  ٜو ؿٌؾ افٍٚحٜد لفٔس    َٕقـ: وق  إتٌف افٍرؾ  غ افثْتغد هل   

ـي  ٌذ  طي افَّ ا ٔؿي * ٌسي
ٌَ تي ًَ ً طي اَد ا ي ٕيٚ افكد ٜه جًِقا افقؿػ ت اِ ٜ اّخرة: }اَهٌ  هٚ    ء افذ ـ ظ ُّ افَرا

{]افٍٚحٜ: ٚفدغي ُ افوَّ َؿ لي ٌٓ َٔ ِي ًوقٌب ظي ٌَ َرٌ اَدي َؿ ؽي ٌٓ َٔ ِي ٝي ظي َّ ًي نَ د 7-6ني ٜه ٚ لمل جيًِقك    ٍه [د ؾجًِقك لؿ

 قر مـ اد ٕٔغ لادُغ مـ ادَرئغ افذ ـ مل  ً لهٚ   ٜ. لافهقاب ضر َٜ اجلّٓ

ًٝ فُؿ: نق افهقاب ن ٚ فًٔٝ  ٜو افًٌِّٜ مـ افٍٚحٜ نف ُد لؿِ ا ظرؾْٚ اّمر اّلـ هؾ    وذه

ءهتٚد  ٝي و ٚ   ٜ لجٌٝ ؿرا ٜو ؿٌؾ افٍٚحٜد  ٌْْل ظذ ذفؽ ننف ُ جيٛ ؿراءهتٚد لوق ؿِ   ٜد لوًٕم   

رلق ن ٚ   ٜد ل ٌْْل ظذ ذفؽ ظ د افن اتد ؾٖنتؿ تًِّقق ن ؿ  َقفقق: وق لفذفؽ افنٚؾًٜٔ  
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ت افٍٚحٜ وح م ظؼة تن   ةد مـ ترؿ لاح ةه مْٓٚ  ىِٝ  التفد فُـ وذا ؿرنتي ت ـتٛ 

: وق ظ د تن   ات افٍٚحٜ وس ظؼة تن   ةد  ًؿ ابد ابد افراـد  افنٚؾًٜٔد ؿٚفقا

ٚد ٚ: ّ ؿ  رلق نق افًٌِّٜ   ٜ  افرحٔؿد  ؾ زلدلا ثالثه نر ًٜ ظؼة تن   ةد ؾِذفؽ زادلا ثالثه

 مـ افٍٚحٜ. 

: ؾال  رلق ن ٚ   ٜد هذك ؾٚئ ة ـل ًٕرؽ تقا ع ادًٖ ٜد هذك ادًٖ ٜ فًٔٝ لنمٚ اجلّٓقر

د وًٕم ادراد رءو  خرد ؾ٘ق افذ ـ  َقفقق: وق افًٌِّٜ   ٜ نل فًٔٝ   يٜد ـِٓؿ  َقفقق:  دةه مرا

ٜو ؿٌؾ افٍٚحٜ لفًٔٝ مـ افٍٚحٜ افْتٔجٜ لاح ةد ً ؼ ًع ؿراءهتٚ: ّ ٚ ومٚ   ٜ مـ افٍٚحٜ نل   

ٚ ظْ  ؽرهؿد فُـ خالؾْٚ ـِف لهق  ٚ ظْ  افنٚؾًٜٔ لاشتحٌٚ ه ًٔؼع ؿراءهتٚ  ٚتٍٚؾ افًًِمء لجق ه ؾ

ًٜ افٌٚب: هؾ جًيًٓر  ٚ نف ُ    مًٖ 

ءة افٍٚح ٜو َٕقـ: وق اجلٓر  ٚفًٌِّٜ ظْ  ؿرا ٚ ظـ حُؿ هؾ افًٌِّٜ    ٜ حُّف  تِػو اٚمه

مـ افٍٚحٜ نف ُد لفٔس مـ تقا ع احلُؿد لوًٕم هق  تِػد لاف فٔؾ ظذ ننف ُ جًيٓر  ٚفًٌِّٜ 

ًٝ لٕحقك: ّنف ثٌٝ ظـ ننس ننف ؿٚـ مثؾ ذفؽد ؾٖنسو  هذا احل  ٞ افذن مًْٚ لٕحقكد لؿِ

ًٝ خِػ افٌْلد لؽرك مـ افهحٚ ٜ  َق فقق ـِٓؿ  ِْٔٚ خِػ افٌْلد ل ِْٔٚ خِػ  َقـ:  ِٔ

ءو ؿِْٚ و ٚ   ٜ نل فًٔٝ   يٜ:  ٚ   ـ ظذ  نيب  ُر لظّر لظثًمق لـِٓؿ مل  ُـ جيًٓر  ٚفًٌِّٜد شقا

نق افًٌِّٜ ُ جًيٓر  ٚد لؿ  شًك  ًض افًًِمء لهق اخلىٔٛ لمـ تًٌف ـٖيب صٚمٜ جلّع  ثٚر 

 افهحٚ ٜ ت اجلٓر  ٚفًٌِّٜ. 

ض ادحََغ ننف مل  ثٌٝ ظـ نح ى مـ افهحٚ ٜ  ٘شْٚدى  حٔح ننف جٓر لفُـ حَؼ  ً

 ٚفًٌِّٜ وُ  حٚيب  لاح د لهق ن ق هر رة لح ك هق افذن ثٌٝ ظْف  ٘شْٚدى  حٔح ننف جٓر 

: لن ق هر رة ر ًم شّع افٌْل  لذـرًت  طجيٓر تًًِٔمه ؾيْٓٚ شْٜد لافٌْل  ط ٚفًٌِّٜد ؿٚفقا

 ًٍؾ ادُرلك ّح  شٌٌغ.فُؿ ذفؽ ت اف رس املٚيض  
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ُه  ؼؼّٚمس  نحؼؼ  افًؼؼٌٌغ ل ُؼؼقق مؼؼـ خهٚئهؼؼف افتؼؼل ُ ً تؼؼٚ ع ؾٔٓؼؼٚ افتًِؼؼٔؿد لذـؼؼرًت فُؼؼؿ مثؼؼٚ

اجلٓؼؼر ت  ؼؼالة افيٓؼؼرد لمؼؼع ذفؼؼؽ َٕؼؼقـ: ً ُؼؼرك اجلٓؼؼر  ؼؼٚد لمثِؼؼف وق ثٌؼؼٝ ننؼؼف جٓؼؼر ؾَؼؼ   ُؼؼقق مؼؼرةه 

 ر  ٚ.تًًِٔمه نل جٓر  ًٌوٓٚ ّجؾ افٍْسد ؾيـ ن ق هر رة ننف ً ًتحٛ اجلٓ

ءة  : هؼؼؼؼؼذا افتٍهؼؼؼؼؼؼٔؾ ملي  ّق ؾَٓٚئْؼؼؼؼؼٚ ت ادنؼؼؼؼؼؼٓقر  َقفؼؼؼؼؼقق: وق اجلٓؼؼؼؼؼؼر  ٚفًٌؼؼؼؼؼِّٜ ت افَؼؼؼؼؼؼرا ًٝ ؿِؼؼؼؼؼ

مُؼؼرلكد لفؼؼٔس خؼؼالؽ اّلػد  ؼؼؾ هؼؼق مُؼؼرلكد لوٕؼؼًم ؿؼؼٚفقا  ٚفُراهؼؼٜ: ّنؼؼف مل  ثٌؼؼٝ ظؼؼـ افٌْؼؼل ظؼؼذ 

لرد  شٌٔؾ اف  ّقمٜ ـًم حُٚك ؽر لاح  مـ افهؼحٚ ٜ لُ ظؼـ خٍِٚئؼف افراصؼ لق ننؼف جٓؼرد لوٕؼًم

ًٝ فُؼؿ مؼـ ادحََؼغ لؿؼٚـ وٕؼف مل  ثٌؼٝ  ؼٚ لافؼذن ؿِؼ ًه   ؼحٔحد ضٌ
اجلٓر ؾَط ظـ نيب هر رة  ٘شؼْٚدى

وُ ظـ نيب هر رة هق افنٔ  تَل اف  ـد هق افذن حَؼ ت هؼذك ادًؼٖ ٜ: فُؼٔال ً ًْؼٛ ّحؼ ى  خؼر 

 ؽركد دـ نراد نق  َْؾ ادًٖ ٜ. 

ٍٚظ ح  ٞ ننس خٚرج افٍِؼظ افؼذن ذـؼرك : ًٕت ـ  ٚ: جٚء ت  ًض ن لهْٚ ت ؾٚئ ة نخرم

ءة  ٚحلّ  ب رب افًٚدغ طنق افٌْل »ادهؼْػ:  ءةد نن: شـٚق  ٍتتح افَرا د ؾَقفؼف  ٍتؼتح افَؼرا

ؼؼٚ مؼؼـ نهؼؼؾ افًِؼؼؿ ـٚ مؼؼٚف مٚفؼؼؽى  ءة افتؼؼل جيٓؼؼًر  ؼؼٚ: ّق  ًوه ؾٓؼؼؿ مؼؼـ  ٍتؼؼتح  ♫  ٍتؼؼتح افَؼؼرا

ءة ننؼؼؼؼف ُ ً ًؼؼؼؼتحٛ دظؼؼؼؼٚء اُشؼؼؼؼتٍتٚحد ؾَْؼؼؼؼقـ: ُد ادؼؼؼؼ ءة افَؼؼؼؼرا ءة نن: اؾتتؼؼؼؼٚح افَؼؼؼؼرا د  ٚؾتتؼؼؼؼٚح افَؼؼؼؼرا را

ءة  ءة  ٍتؼؼتح افَؼؼرا ؼؼٚ نتؼؼك  ؼؼٚفٍِظ افَؼؼرا ًه ؼؼا فٍِيؼؼف اِخؼؼرد ؾؼؼ٘ق نن ادجٓؼؼقر  ؼؼٚد ؾُٔؼؼقق فٍيؼؼف هْؼؼٚ ًمٍنه

ءة ادجٓقر  ٚ مـ  ٚب افتًٍر ت هذا ادقوع.    ٚحلّ  ب رب افًٚدغد  َه   ٚ افَرا
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
وذا ؿًؼؼ  نحُؼؼؿ ت »: ط قدداٍ: قدداٍ يٓددا زضددٍٛ اهلل د    اهلل بددٔ َطددعٛن عددٔ عبددد -21

افهالة ؾَِٔؾ: افتحٔٚت بد لافهِقات لافىٌٔٚتد افًالف ظِٔؽ نهيٚ افٌْل لراٜ اب ل رـٚتفد 

ا ظٌ ك لرشقفف ، شافًالف ظِْٔٚ لظذ ظٌٚد اب افهٚحلغد نصٓ  نق ُ وح وُ ابد لنصًٓ  نق دّ ه

يف ملسو هيلع هللا ىلص ففذذ ا أُّذذا  مذذ  ُرول طذذـ الـ ذذل )أمحددد ٚايػددٝدإ، قدداٍ أبددٛ قُددد ابددٔ قداَد١:  زٚاٙ اإلَداّ  

 .(التشفد

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ؿؼٚـ »د ؿقفف: شطؿٚـ فْٚ رشقـ اب »هذا ح  ٞ ح  ٞ ظٌ  اب  ـ مًًقد ت نلفف ؿٚـ: 

َِّّ طنخذ مْٓٚ اّئّٜ ؾٚئ ةد لهق نق افٌْل  شفْٚ ٓؿ هؼذا افؼ ظٚء  ْهؼفد مؼٚ ؾٚئؼ ًة هؼذك افٍٚئؼ ة  ظ

َٕقـ: ّق افٌْل  ذ اب ظِٔف لشِؿ ثٌٝ ظْف  ٔغ متً دة ت ح  ٞ ا ـ مًًقد لظٌؼ  اب  ؼـ 

ظٌؼؼؼٚس لحؼؼؼ  ٞ نيب  ؼؼؼـ ـًؼؼؼٛ لؽؼؼؼرهؿ ريض اب ظؼؼؼـ اجلّٔؼؼؼع: ننؼؼؼف ذـؼؼؼر افتحٔؼؼؼٚت لتنؼؼؼٓ   هؼؼؼٔغى 

جؼؼؼؼٚءت ت حؼؼؼؼ  ٞ ا ؼؼؼؼـ مًؼؼؼؼًقد   تٍِؼؼؼؼٜد لفُؼؼؼؼـ ذـؼؼؼؼرلا نق نؾوؼؼؼؼؾ افهؼؼؼؼٔغ ت افتحٔؼؼؼؼٚت هؼؼؼؼل افتؼؼؼؼل

 .فًٌٌغ

اد لفذا ؾ٘ ٚ هل افتؼل نخرجٓؼٚ افنؼٔخٚقد لفؼذا إيؼر ننؼٚ افًٌٛ اّلـ : ن ٚ هل اّ ح وشْٚده

ظزت ؿِٝ: لفذا هل افتل نخرجٓٚ افنٔخٚقد لمل نؿؼؾ ّ ؼٚ هؼل افتؼل نخرجٓؼٚ افنؼٔخٚق ـؼًم ؿؼٚـ 

ل نخرجٓؼؼؼٚ افنؼؼؼٔخٚقد ؾجًِْؼؼؼٚ افتَؼؼؼ  ؿ افٍَٓؼؼؼٚءد افٍؼؼؼرؾ  ؼؼؼغ افثْتؼؼؼغ: ّنْؼؼؼٚ فؼؼؼق ؿِْؼؼؼٚ: ّ ؼؼؼٚ هؼؼؼل افتؼؼؼ

فتؼؼٖخر افنؼؼٔخغد مؼؼع نق افتَؼؼ  ؿ ـؼؼٚق مؼؼـ ا مؼؼٚف ناؼؼ د لهؼؼق ؿٌؼؼؾ افنؼؼٔخغ مؼؼـ ضٌَؼؼٜ صؼؼٔقخٓؿد 

ؾٖاؼؼ  حُؼؼؿ  ٖ ؼؼٚ ن ؼؼح افىؼؼرؾ ؿٌؼؼؾ وخؼؼراج افنؼؼٔخغ هلؼؼٚد لافنؼؼٔخٚق  ْؼؼقا ظؼؼذ ٍٕؼؼس افَٚظؼؼ ة ن ؼؼٚ 

ا هؼؼذا افًؼؼٌٛ اّلـد لهؼؼذا افؼؼذن ؿٚفؼؼف ادقؾؼؼؼ تًؼؼٚػ هؼؼل ن ؼؼح مؼؼٚ ت  ♫  ن ؼؼح اّشؼؼٕٚٔ . وذه

 افٌٚب.
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ظِّٓؼؼؼؼٚ افهؼؼؼؼحٚ ٜد ؿؼؼؼؼٚـ ا ؼؼؼؼـ  ط: ؿِْؼؼؼؼٚ ننؼؼؼؼف نؾوؼؼؼؼؾ افهؼؼؼؼٔغد ؿؼؼؼؼٚفقا: ّق افٌْؼؼؼؼل افًؼؼؼؼٌٛ افثؼؼؼؼٚي

ظِّٓؼؿ لوٕؼًم  طد نمٚ ا ـ ظٌٚس لؽرهؿ مـ افهؼحٚ ٜ ؾِؼؿ  ؼذـرلا نق افٌْؼل شؿٚـ فْٚ»مًًقد: 

: لمؼؼؼٚ ـؼؼؼؼٚق افٌْؼؼؼؼل   ؼؼؼ ـ ظؼؼؼؼذ ننؼؼؼؼف  ًِّؼؼؼف افْؼؼؼؼٚس  ُؼؼؼقق نؾوؼؼؼؼؾ مؼؼؼؼـ ؽؼؼؼرك: ّنؼؼؼؼف  طشؼؼؼًّقكد ؿؼؼؼؼٚفقا

ا: هذا احلُؿ نخذٕٚك مـ ؿقـ ا ـ مًًقد ؿٚـ فْٚد نن: ظِّْٚ ظِؿ افهحٚ ٜ.  اّـثرد وذه

 نّؾ افًَقد فِتنٓ  اّلـ لافتنٓ   شوذا ؿً  ت افهالة»ؿقفف:  شوذا ؿً  نحُؿ ت افهالة»

ك ت افثؼؼٚيد فُؼؼـ هْؼؼٚؿ ؾؼؼرؾد ؾؼؼذـر هؼؼذا افؼؼ ظٚء افؼؼع هؼؼق افتحٔؼؼٚت ت افتنؼؼٓ  اّلـ لاجؼؼٛد لذـؼؼر

ـو ت  افتنؼؼؼؼؼٓ  اّخؼؼؼؼؼر رـؼؼؼؼؼـد اّ ؼؼؼؼؼؾ فؼؼؼؼؼق ننْؼؼؼؼؼٚ لؿٍْؼؼؼؼؼٚ ظؼؼؼؼؼذ هؼؼؼؼؼذا احلؼؼؼؼؼ  ٞ ؾٕ٘ؼؼؼؼؼف شؼؼؼؼؼٔ ـ ظؼؼؼؼؼذ ننؼؼؼؼؼف رـؼؼؼؼؼ

ٌهٚ ت ادقوع اّلـ: ّق  ًٕٔف مرة لؿٚف وػ افثٚفثٜد ثؿ  طافٌْل »ادقوًغد لفُـ جًِْٚك لاج

ت د ؾؼ ـ ظؼذ ننؼف  ٌؼقرد لافؼرــ ُ جًيؼز  ًؼجقد شؼٓقد ؾَْؼقـ:  ٌَؼك احلُؼؿ شنتؼك  ًؼجقد افًؼٓق

ؼؼؼٚ ّجؼؼؼؾ احلؼؼؼ  ٞ افثؼؼؼٚي  ٌه د لنمؼؼؼٚ ت افتنؼؼؼٓ  اّلـ ؾَِْْؼؼؼٚك مؼؼؼـ ـقٕؼؼؼف رـْهؼؼؼٚ وػ ـقٕؼؼؼف لاج ـو افثؼؼؼٚي رـؼؼؼ

 .طافذن لرد ظـ افٌْل 

ا: ؿقفؼؼؼؼف:   ؼؼؼؼ ـ ظؼؼؼؼذ افقجؼؼؼؼقبد فُؼؼؼؼـ هؼؼؼؼذا افقجؼؼؼؼقب  تِؼؼؼؼػ مؼؼؼؼـ  شوذا ؿًؼؼؼؼ  نحؼؼؼؼ ـؿ ؾَِٔؼؼؼؼؾ»وذه

 افتنٓ  اّلـ وػ افثٚيد لظرؾْٚ ملي ؾرؿْٚ  ًْٔٓم ّجؾ اّدفٜ.

د لمؼـ نشؼًمئف جؼؾ د افتحٔٚت مٖخقذة مـ احلٔٚةد ؾ٘ق احلٔٚة ب شفَٔؾ: افتحٔٚت ب»ؿٚـ: 

لظؼؼالد اشؼؼًمق: احلؼؼل لادحٔؼؼلد ؾٖـّؼؼؾ احلٔؼؼٚة لافٌَؼؼٚء فؼؼف شؼؼٌحٕٚفد لادحٔؼؼل فمدمٔؼؼغد ؾُؼؼؾ حٔؼؼٚةى 

 ؾؼؼؼًٕ٘م هؼؼؼق مْؼؼؼف شؼؼؼٌحٕٚفد ؾٓؼؼؼق ادحٔؼؼؼل لاحلؼؼؼلد 
ى
نن:  شب»نـّؼؼؼًؾ حٔؼؼؼٚةى هؼؼؼل فؼؼؼف شؼؼؼٌحٕٚفد لـؼؼؼؾ وحٔؼؼؼٚء

شؼؼؼٌحٕٚف لتًؼؼؼٚػد ل ًؼؼؼض افْؼؼؼٚس  يؼؼؼـ نق افتحٔؼؼؼٚت  ًّْؼؼؼك افسحٔؼؼؼٛ لافتحٔؼؼؼٜد لفؼؼؼذا ؾؼؼؼ٘ق  لحؼؼؼ ك

د  ؼؼؼؼؼٚ ذـؼؼؼؼؼر ننؼؼؼؼؼف ُ جيؼؼؼؼؼقز نق تَؼؼؼؼؼقـ فنؼؼؼؼؼخص: حٔؼؼؼؼؼٚيت فؼؼؼؼؼؽ: ّق افتحٔؼؼؼؼؼٚت وٕؼؼؼؼؼًم هؼؼؼؼؼل بد ُد ادؼؼؼؼؼرا  ًوه

  ٚفتحٔٚت هْٚ احلٔٚة.
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نن اّظؼؼًمـ افهؼؼٚحلٜ ب  شلافىٌٔؼؼٚت»افهؼؼِقات نن افؼؼ ظٚءد  شلافهؼؼِقات لافىٌٔؼؼٚت»ؿؼؼٚـ: 

. 

 ٚفًؼالمٜد ؾٍؼل حٔٚتؼف ً ًؼِؿ   ٕؼفد  طافًؼالًف هؼق افؼ ظٚء فٌِْؼل  شافًالف ظِٔؼؽ نهيؼٚ افٌْؼل»

ا  ل ً  لؾٚتف ظِٔف افهالة لافًالف ً ًِؿ   ٕف لً ًِؿ ذظف لشْتفد لفذا ؾَؼ  حٍؼظ اب  دّؼ ه

قرهؿد حؼؼل  ت ؿؼؼزكد لاّنٌٔؼؼٚء نحٔؼؼٚء ت ؿٌؼؼ طت حٔٚتؼؼف ت   ٕؼؼفد لحٍيؼؼف  ًؼؼ  لؾٚتؼؼفد ؾؼؼ٘ق افٌْؼؼل 

ؿؼؼزك ل  ٕؼؼف مؼؼـ ن ق ً ًتؼؼ م ظِٔؼؼفد لفؼؼذفؽ ؿؼؼٚـ ت  حٔؼؼٚة تتِؼؼػ ظؼؼـ حٔؼؼٚة افؼؼ ٕٔٚد لؿؼؼ  شؼؼِؿ اب 

 افْقٕٜٔ:

............................

.... 

 

ٜى جؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ راقٌ    ؾحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼًمك اب  ثالثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ

 

 

 

ٚ ف  ْف افؼذن  طلـؾ مـ هؿَّ  ٖق  ٗذن افٌْل  ؾ٘ق اب مًِّف مْف لُ صؽد لافًالمٜ نيوه

ؼؼٔٝ: مؼؼـ هؼؼؿ ت  ًثؼؼف اب ًد ًٕ   ؼؼف لفًؼؼْتفد لفؼؼذا ؿؼؼٚـ نهؼؼؾ افًِؼؼؿد لنطْؼؼف ؿٚفؼؼف صؼؼًٌٜ نل حئؼؼك  ؼؼـ مًؼؼغ 

ـذ ؼؼؼؼٜ مؼؼؼؼٚ ن ؼؼؼؼٌح وُ لؿؼؼؼؼ  ؾوؼؼؼؼحف ابد لهؼؼؼؼذا مؼؼؼؼـ  ؼؼؼؼٚب  ططِّؼؼؼؼٜ افِٔؼؼؼؼؾ نق  ُؼؼؼؼذب ظؼؼؼؼذ افٌْؼؼؼؼل 

 افًالمٜ فًِْٜ.

ٛو حََٔؼؼؼٜد ـؼؼؼًم ت ؿؼؼؼقـ  شظِٔؼؼؼؽ نهيؼؼؼٚ افٌْؼؼؼل» هؼؼؼذا مؼؼؼـ  ؼؼؼٚب اشتحوؼؼؼٚر ادخٚضؼؼؼٛ ُ ننؼؼؼف  ٚضؼؼؼ

 :افنٚظر

 نُ نهيؼؼؼؼؼٚ افِٔؼؼؼؼؼؾ افىق ؼؼؼؼؼؾ نُ إجؼؼؼؼؼع

 

  هؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌح ....................... 

 

 

 

ؼؼٚ ت  ؼؼٚرد لوٕؼؼؼًم هؼؼذا هؼؼؼق اشتنؼؼًٚر دؼؼؼـ  ٕه ا نمٚمؼؼؼؽد ؾؼؼًٕ٘م تَقفؼؼؼف نحٔٚ ؾٚفِٔؼؼؾ ؿؼؼ  ُ  ُؼؼؼقق حؼؼٚضه

 ً  ظك فف.

 د لهذا ـِف دظٚء.شافًالف ظِٔؽ نهيٚ افٌْل لراٜ اب ل رـٚتف»

 .شوذا ؿٚهلٚ ن ٚ ٝ ـؾ ظٌ ى  ٚفح»: طؿٚـ افٌْل  شهٚحلغافًالف ظِْٔٚ لظذ ظٌٚد اب اف»
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ا ظٌ ك لرشقفف» ًٛ هْٚ ؾٚئؼ ةد شنصٓ  نق ُ وح وُ ابد لنصًٓ  نق دّ ه : افًِؼًمء  َقفؼقق: جيؼ

َُّ وح وُ  ًٛ ؾٔٓؼؼٚ ا دؽؼؼٚفد ؾتَؼؼقـ: نصؼؼًٓ  ن ت ٕىؼؼؼ افنؼؼٓٚدة: نصؼؼًٓ  نق ُ وح وُ اب ا دؽؼؼٚفد ؾٔجؼؼ

دؽٚف ؾٚدنٓقر ظْ  ؾَٓٚئْؼٚ ننؼف مُؼرلك لُ ً ٌىؼؾ افتحٔؼٚتد لؿؼٚـ  ًؼض نهؼؾ ابد ؾ٘ق ؾُُٝ ا 

ًٛ ظِٔؼؽ نق ًتًٔؼ هٚد لهؼذا ؿؼقـ افنؼٚؾًٜٔد لفُؼـ افهؼحٔح  افًِؿ: ننؼف دؼرفو لً ٌىؼؾ افهؼالةد ؾٔجؼ

ننؼف ورجؼٚعو فِحؼرؽ وػ ن ؼِفد ؾؼؼ٘ق اّ ؼؾ ظؼ ف ا دؽؼٚفد لهؼؼق ا طٓؼٚرد ؾٖنؼٝ نطٓؼرتد ؾ٘رجؼؼٚع 

وشَٚضهٚد لهؿ هْٚؿ ؽٌِؼقا ننؼف وشؼَٚطو فِتنؼ   : ّق ا دؽؼٚف جًؼًؾ احلؼرؽ احلرؽ وػ حرؾف فٔس 

اد لفُـ افهقاب هق ورجٚع فأل ؾ لفٔس وشَٚضهٚ حلرؽ.  افثٚي من ده

: لهق نق هذا اف ظٚء نل افتحٔٚت افتل لردت ت هذا احل  ٞ نختؿ  ذا احل  ٞ  ًّٖ ٜ ◄

لافهؼؼِقات افىٌٔؼؼٚت »ٚءت نخؼرمد مثؼؼؾ: هؼق نـّؼؼؾ مؼؼٚ لردد لجيؼقز فؼؼؽ نق تؼؼٖيت  ّٚفٍؼٚظ افتؼؼل جؼؼ

ا رشؼؼقـ اب»د شادٌٚرـؼؼٚت افزـٔؼؼٚت د لفُؼؼـ ظًِمءٕؼؼٚ  َقفؼؼقق: ُ شظٌؼؼ ك لرشؼؼقفف» ؼؼ ـ:  شنق دّؼؼ ه

ؼؼؼٚ لتؼؼٖيت  ٍِؼؼظى صؼؼٚمؾى فِجّٔؼؼؼع: ّق  ٞى فٍيه جيؼؼقز فؼؼؽ نق ًتٍِؼؼؼ  ؼؼغ اّفٍؼؼؼٚظد ؾتجّؼؼع مؼؼـ ـؼؼؾ حؼؼ  

ًتًؼقهؾ ؾٔؼف ت اّؾًؼٚـد ؾًْؼ هؿ جيؼقز د لوق ظْ هؿ ؿٚظؼ ة: لهؼق ننؼف ُ جيؼقز افتٍِٔؼؼ ت اّفٍؼٚظ

ؼؼؼؼٚ افتٍِٔؼؼؼؼؼ ت اّؾًؼؼؼؼٚـد مثؼؼؼؼؾ: رؾؼؼؼؼع افٔؼؼؼؼ  ـ للوؼؼؼؼع افٔؼؼؼؼ  ـ لهُؼؼؼؼذاد لنمؼؼؼؼٚ اّؿؼؼؼؼقاـ ؾؼؼؼؼال جيؼؼؼؼقز  ٕه نحٔٚ

 افتٍِٔؼد  ؾ ائٔتل  ٖح  افهٔغ افتل لردتد لُ  ّع  ْٔٓٚ لًتٍِؼد هذك مًٖ ٜ.

ء لادًؼؼؼٖ ٜ افثٕٚٔؼؼؼٜ ـى ل ؼؼؼٍٜ وجؼؼؼزا ًٜ ـؼؼؼًم  ٔؼؼؼًْٓم  ؼؼؼٍٚتد ؾهؼؼؼٍٜ : نق افتحٔؼؼؼٚت هلؼؼؼٚ  ؼؼؼٍتٚق:  ؼؼؼٍ

افُؼؼؼؼؼًمـ افتؼؼؼؼؼل نخؼؼؼؼؼذٕٚهٚ هْؼؼؼؼؼٚ افتؼؼؼؼؼل لردت ت حؼؼؼؼؼ  ٞ ا ؼؼؼؼؼـ مًؼؼؼؼؼًقدد لافهؼؼؼؼؼٍٚت افتؼؼؼؼؼل  ؼؼؼؼؼغ افُؼؼؼؼؼًمـ 

ٜى لردت ظـ افٌْل  ء هل ـؾُّ  ٍ ء ؾٚدًتّ  ظْ  ادتٖخر ـد لهق طلا جزا د لنمٚ  ٍٜ ا جزا

ّحٚد ؼؼٞ افؼؼذن ذـؼؼرك افَؼؼٚيض لافنؼؼٔخٚق ادجؼؼ  لادقؾؼؼؼ: ن ؼؼٚ اّفٍؼؼٚظ افتؼؼل اتٍَؼؼٝ ظِٔٓؼؼٚ مجٔؼؼع ا

ًٔتٌع مع احل  ٞ. طافتل جٚءت ظـ افٌْل   ت  ٌٜٔ افتحٔٚتد لمٚ هل اّفٍٚظ  إيرلا ف
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د شافتحٔؼٚت بد لافهؼِقات افىٌٔؼٚت»اّفٍٚظ افتل اتٍَٝ ظِٔٓٚ مجٔع اّحٚد ٞ نق تَؼقـ: 

: ّق ت  ًؼض اّفٍؼٚظ ششالفو ظِٔؼؽ»ّق ز ٚدة افقال جٚء ت  ًض اّفٍٚظ لت  ًوٓٚ مل تٌٖتد 

شؼالفو ظِٔؼؽ »ؾتَؼقـ:  ششؼالفو »هْٚد لت  ًض اّفٍٚظ   لق نـد ؾّٚؿؼؾ نق تؼٖيت  ؼؼؼؼ شافًالف»ٚء ج

 : ّق  ًض اّفٍٚظ نشَىٝ ل رـٚتفد ؾجٚز فؽ وشَٚضٓٚ.شنهيٚ افٌْل لراٜ اب

 د مٚ افٍرؾ  ْٔٓٚ ل غ  ٍٜ افًُمـ  وشَٚط:  ن ؼ(.ششالفو ظِْٔٚ»

ًٛ ا تٔٚق  ٚ.ـؾ هذك اف شلظذ ظٌٚد اب افهٚحلغ»  هٔغ جي

ا ظٌ ك لرشقفف» ا »لجيقز نق تَقـ:  شنصًٓ  نق ُ وح وُ ابد لنصًٓ  نق دّ ه نصٓ  نق دّ ه

ا ظٌؼؼؼ ك لرشؼؼؼقفف» ؼؼؼ ـ ظٌؼؼؼ ك لرشؼؼؼقففد ؾ٘مؼؼؼٚ نق تؼؼؼٖيت  ؼؼؼؼ شرشؼؼؼقفف اب ا  شنق دّؼؼؼ ه نل تَؼؼؼقـ: نق دّؼؼؼ ه

 رشقـ اب.

ا: هؼؼذك افهؼؼٔغ افتؼؼل ذـرهتؼؼٚ فُؼؼؿ ؿٌؼؼؾ ؿِٔؼؼؾد هؼؼل اّ فٍؼؼٚظ افتؼؼل اتٍَؼؼٝ مجٔؼؼًع اّحٚد ؼؼٞ ظؼؼذ وذه

ا تٔؼؼؼؼٚق  ؼؼؼؼٚد ظرؾْؼؼؼؼٚ ظؼؼؼؼذ شؼؼؼؼٌٔؾ اجلِّؼؼؼؼٜ  ؼؼؼؼٍٜ افُؼؼؼؼًمـد ل ؼؼؼؼٍٜ ا جؼؼؼؼزاء ل ؼؼؼؼٔغ اجلؼؼؼؼقازد لهؼؼؼؼل ـؼؼؼؼؾ 

ٜه ل ًّٓٚ. ٞى ـِّ ٞى لردد لادّْقع لهق افتٍِٔؼ: نق  ّع مـ ـؾ ح    ح  

ػ   ػ   ػ   ػ 
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ٌٛ  طب نق رشقـ ا»:    أبٞ قتان٠ عٔ -21 ٝي ز ْؼ ٜي  ْؼ ـٚق ً هع لهق حٚمؼؾو نمٚمؼ

ٌٝ رشقـ اب   ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.شد ؾ٘ذا ؿٚف آِٚ لوذا شج  لوًٓٚط ْ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

 ٌٜ ؼؼؼٚ: لذفؼؼؼؽ نقَّ مقجؼؼؼٛ شؼؼؼجقد افًؼؼؼٓق نحؼؼؼً  ثالثؼؼؼ ذـؼؼؼر ادهؼؼؼْػ ت ن ؼؼؼؾ هؼؼؼذا افُتؼؼؼٚب نحُٚمه

 نمقر: 

 .فز ٚدةومٚ ا

 .لومٚ افَْص

 لومٚ افنؽ.

: وق افز ٚدة تُقق ّح  نمر ـ:  لوذا تُِّقا ظـ افز ٚدة ؿٚفقا

 ومٚ فقء مـ جْس افهالة.

 نل مـ ؽر جْس افهالة.

ٛى لز ؼؼٚدًة  ـى لز ؼؼٚدًة لاجؼؼ لؿًؼؼّقا افز ؼؼٚدة افتؼؼل مؼؼـ جؼؼْس افهؼؼالة وػ ثالثؼؼٜ ننؼؼقاع: ز ؼؼٚدًة رـؼؼ

 مْ لب نل مٌٚح.

 ؼؼؼٚدة ملؼؼؼٚ هؼؼؼق  ؼؼؼٚ فؼؼؼٔس مؼؼؼـ جؼؼؼْس افهؼؼؼالةد ؾَؼؼؼ  ذـؼؼؼرلا ننؼؼؼف وذا ز ؼؼؼ  ت فُؼؼؼـ ملؼؼؼٚ تُِّؼؼؼقا ظؼؼؼـ افز

د ثؼؼؼؿ ذـؼؼؼرلا هؼؼؼذك اّحٚد ؼؼؼٞ  افهؼؼؼالة رءو فؼؼؼٔس مؼؼؼـ جًْؼؼؼٓٚ ؾٕ٘ؼؼؼف  ُؼؼؼقق مؼؼؼٌىاله هلؼؼؼٚ وذا ـؼؼؼٚق ـثؼؼؼرها

ي إلسهو
 باُب سجدت 
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د لـٕٚؼؼؼٝ هؼؼؼذك احلرـؼؼؼٜ لاّؾًؼؼؼٚـ فًٔؼؼؼٝ مؼؼؼـ  ُه ٜه نل نؾًؼؼؼٚ فِتؼؼؼ فٔؾ ظؼؼؼذ نق مؼؼؼـ زاد ت افهؼؼؼالة حرـؼؼؼ

 ٜد ؾ٘ ٚ ُ ًتٌىؾ افهالة.جْس افهالة لفُْٓٚ ؿِِٜٔ حلٚج

ا: هذك اّحٚد ٞ مْٚشٌٜ ذـرهٚ مع شجقد افًٓق: نق مقجٛ شؼجقد افًؼٓق ثالثؼٜ نصؼٔٚء:  وذه

 مؼؼؼؼـ جؼؼؼؼْس 
ى
: وق افز ؼؼؼؼٚدة ؿؼؼؼؼ  تُؼؼؼؼقق رء افز ؼؼؼٚدة لافؼؼؼؼَْص لافنؼؼؼؼؽد ملؼؼؼؼٚ تُِّؼؼؼؼقا ظؼؼؼؼـ افز ؼؼؼٚدة ؿؼؼؼؼٚفقا

ـثؼرها ؾٓؼق مٌىؼؾو  افهالةد لرء فٌؼر جؼْس افهؼالةد ؾٚفز ؼٚدة ت افهؼالة مؼـ ؽؼر جًْؼٓٚ وذا ـؼٚق

 ؾٕ٘ؼف جؼٚئزو لُ ً ؼؼع مًؼف شؼجقد شؼٓقد 
ٜى فِهالة لُ  قجٛ شجقد افًٓقد لوق ـٚق ؿِؼٔاله حلٚجؼ

ٜى ؾٓق مُرلك.  لوق ـٚق ؿِٔاله فٌر حٚج

ا: افز ٚدة مـ ؽر جًْٓٚ ثالثٜ نحُٚفد لادُرلك ُ ً ؼع فف شجقد شٓق.  وذه

 افز ٚدة ؾٔٓٚ  ّٚؾًٚـ. :مـ مٌىالت افهالة

ٌٝ  طنق افٌْؼؼل » ادهؼؼْػ حؼؼ  ٞ نيب ؿتؼؼٚدة   نلرد ٜي  ْؼؼ ـؼؼٚق ً هؼؼع لهؼؼق حٚمؼؼؾو نمٚمؼؼ

ـ اب  ٌٝ رشق د هذا شد ؿٚـ: ؾ٘ذا ؿٚف آِٚد نن: جًِٓٚ ظذ ـتٍفد لوذا شج  لوًٓٚطز ْٛ  ْ

ْٚ ظذ نق احلرـٜ افًٔرة حلٚجٜ فًٔٝ مُرلك: ّق افٌْل  ٚ. طاحل  ٞ  ي فُّ  ُ  ًٍؾ مُرلهه
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 اهلل: رحمه فالمصنقال 
ًٝ لرشؼقـ اب » ، قايت:▲ قاٍ عا٥ػ١ -22  هؼعد ؾّنؼك حتؼك ؾؼتح  طاشؼتٍتح

، زٚاٙ اإلَداّ أمحدد ٚأبدٛ ناٚن ٚايرتَدرٟ ٚايٓطدا٥ٞ ٚاسدتر بد٘        شيلد ثؼؿ رجؼع وػ مُٕٚؼف افؼذن ـؼٚق ؾٔؼف

 اإلَاّ أمحد.
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
ًٝ ا»هؼؼؼذا حؼؼؼؼ  ٞ ظٚئنؼؼؼؼٜ ن ؼؼؼؼٚ ؿٚفؼؼؼؼٝ:  ًٝ ؾؼؼؼؼتح افٌؼؼؼؼٚبد  ششؼؼؼؼتٍتح  طلرشؼؼؼؼقـ اب »نن: ضٌِؼؼؼؼ

د هذا   فْٚ ظذ مٚ شثؿ رجع وػ مُٕٚف افذن ـٚق ؾٔف»نن: ؾتح افٌٚبد  ش هعد ؾّنك حتك ؾتح يل

شؼؼؼٌؼ ذـؼؼؼرك مؼؼؼـ نق احلرـؼؼؼٜ افًٔؼؼؼرة حلٚجؼؼؼٜ فًٔؼؼؼٝ مُرلهؼؼؼٜ ت افهؼؼؼالةد لفُؼؼؼـ  ؼؼؼؼط نُ ً ؼؼؼٚفػ 

ئؼط افهؼالة: ّق احلرـؼٜ هؼذا مؼـ ادؼ ٌىالتد لنمؼٚ تؼرؿ افؼؼط ؾٕ٘ؼف مٌىؼؾو لفؼق ؿؼؾد ذضهٚ مـ ذا

: افتقجف فٌَِِٜد لترـؼف إٍُتؼٚـ ظْٓؼٚد ؾؼٚفٌْل  حؼرؿ مؼـ مُٕٚؼفد لهؼذا  طلمٚ هق افؼط  ؿٚفقا

ؾًؼؼؼؾ  ًؼؼؼر مؼؼؼـ ادٌىؼؼؼؾ ؾٓؼؼؼق جؼؼؼٚئز فِؼؼؼْصد فُْؼؼؼف مل  ٍْتؼؼؼؾ ظؼؼؼـ افٌَِؼؼؼٜ مل  تجؼؼؼف ظؼؼؼـ افٌَؼؼؼؾد وذ فؼؼؼق ا ؼؼؼف 

ا ت افًٌؼؼٚدة  جذظؼؼف ظؼؼـ افٌَِؼؼٜ فٌىِؼؼٝ افهؼؼالةد فتٍق تؼؼف افؼؼؼ طد لافؼؼؼط جيؼؼٛ نق  ُؼؼقق مقجؼؼقده

مـ نلهلٚ وػ  خرهٚد لفق اختؾ لفق ؿِٔاله فٌىِٝد لفذفؽ ظًِمكٕٚ ملٚ تُِّؼقا ظؼـ لجؼقد افْجٚشؼٜ 

نل اجتْؼؼٚب افْجٚشؼؼٜ ت افهؼؼالةد هؼؼؾ هؼؼق ذط نف هؼؼق لاجؼؼٛ  ؾًؼؼذ ادنؼؼٓقر ظْؼؼ  ادتؼؼٖخر ـ ننؼؼف 

ٛو لفؼٔس  ؼؼطد ل ٌْ ْؼل ظِٔؼف حُؼًمق: احلُؼؿ اّلـ افؼذن ذـرٕؼٚك ذطد لاّطٓر دفٔاله ننف لاجؼ

ؼؼٚ ظْؼؼ مٚ َٕؼؼقـ: إٍتؼؼٚـ ظؼؼـ افٌَِؼؼٜ  ًه ؿٌؼؼؾ ؿِٔؼؼؾد لافثؼؼٚي افًْؼؼٔٚقد ؾؼؼ٘ق افؼؼؼط ُ ً ًؼؼذر  ٚفًْؼؼٔٚقد ضٌ

د  ؼف اجلؼذع لفؼٔس افقجؼفد ؾؼ٘ق افقجؼف جيؼقز مؼع افُراهؼٜ سؾؼف ظؼـ افٌَِؼٜ:  ؼ فٔؾ مؼٚ ثٌؼٝ ظؼـ  ادرا

ؾَؼٚـ: هؼق اخؼتالسو  تًِؼف افنؼٔىٚق مؼـ  ؼالة  ننف شئؾ ظؼـ اُفتٍؼٚت ت افهؼالةد»: طافٌْل 

د  ؼؼؼ ـ ظؼؼؼذ ننؼؼؼف َٕؼؼؼص ؾٓؼؼؼق مُؼؼؼرلك ً ؼؼؼَْص نجؼؼؼر افهؼؼؼالةد لفؼؼؼٔس شوٕؼؼؼف اخؼؼؼتالس»د ؾَقفؼؼؼف: شنحؼؼؼ ـؿ

 . د افذن ً ٌىؾ افهالة وًٕم هق إٍُتٚـ  ٚجلذع نن:  ٚجلً د لنمٚ افقجف ؾٕ٘ف فٔس مٌىاله  مٌىاله
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رـًتغ ؿٌؾ  طًؼ رـًٚتى حٍيتٓـ مـ رشقـ اب ظ»: ¶ قاٍ ابٔ عُس -23

افيٓرد لرـًتغ  ً هٚد لرـًتغ  ً  ادٌرب ت  ٔتف لرـًتغ  ً  افًنٚء ت  ٔتفد لرـًتغ ؿٌؾ 

 .ش الة افٍجر

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

د جٚء شظؼ رـًٚت»ت احل  ٞ ظـ افًْـ افرلاتٛ ؾَٚـ:     هذا ح  ٞ ا ـ ظّر

د لجٚء ن ٚ اثْٚ ظؼة رـًٜد لؿ  نخذ افًًِمء  ٚفًؼ لرجحف ظذ افثْتل  نق افًْـ افرلاتٛ ظؼو

ٚ ؾتتًِؼ  ٚ افًؼد لمـ  ظؼةد ؿٚفقا: ّق افًؼ هل اّؿؾد لؿ  جًِْٚ فًِْـ افرلاتٛ نحُٚمه

 زاد ثْتل ظؼة ؾَ   ُقق دخِٝ ظِٔف شْٜ نخرم ؽر افرلاتٛ.

ثر اّحٚد ٞ ـًم ؿٚـ  ًض نهؾ افًِؿ ظذ ن ٚ ظؼؼد لفًٔؼٝ ثْتؼل ظؼؼة : نق نـاّمر افثٚي

رـًٜد مؼٚ افٍؼرؾ  ٔؼًْٓم  افٍؼرؾ  ؼغ مؼـ ؿؼٚـ و ؼٚ ظؼؼةد لن ؼٚ ثْتؼل ظؼؼة رـًؼٜ افًؼْٜ ؿٌؼؾ افيٓؼرد 

ؾٕ٘ؼؼف ً ًؼؼتحٛ نق ً هؼؼذ ؿٌؼؼؾ افيٓؼؼر نر ؼؼع رـًؼؼٚت ظْؼؼ  اجلّٔؼؼعد فُؼؼـ مؼؼـ نهؼؼؾ افًِؼؼؿ مؼؼـ  َؼؼقـ: وق 

ر ـِٓٚ مؼـ افرلاتؼٛد ل ًوؼٓؿ  َؼقـ: وق ثْتؼغ مْٓؼٚ رلاتؼٛد لافثْؼغ اّخؼر اّر ع افتل ؿٌؾ افيٓ

ٜو نخؼؼؼرم متًَِؼؼؼٜ  ٜو مٍْهؼؼؼِٜ ظؼؼؼـ افًؼؼؼْـ افرلاتؼؼؼٛد شؼؼؼْ فًٔؼؼؼٝ مؼؼؼـ افًؼؼؼْـ افرلاتؼؼؼٛد لوٕؼؼؼًم هؼؼؼل شؼؼؼْ

ا  ؼذ ؿٌؼؾ » هالة افيٓرد مثًِم جٚء ظْ  افسمذن: ننف ظِٔف افهالة لافًالف ؿٚـ:  رحؿ اب امؼرءه

ٚ ًه ـ  ذ »ذـر نق  طافًك نر عد فُْٓٚ فًٔٝ شْـ رلاتٛد ـًم نق افٌْل د ؾٌَؾ شافًك نر  م

 َباُب صالة إلتطوع
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ٝ فف حجٚ هٚ مـ ٕٚر ٚ ـٕٚ ًه ٚ طد نل ٕحق  ٚ ؿٚـ افٌْل ش ً  افيٓر نر  ًه د ؾٓل شْـد  ً  افيٓر نر 

 ً هذ نر ع رـًٚتد فُـ افرلاتٛ ثْتغ ؾَطد لمٚ زاد فًٔٝ مـ افرلاتٛ.

افرلاتؼؼٛ ظؼؼؼد لشؼؼٔستٛ ظِٔٓؼؼٚ نحُؼؼٚف شؼؼٖلردهٚ وذق: اّرجؼؼح ظْؼؼ  نهؼؼؾ افًِؼؼؿ نق افًؼؼْـ 

  ً  و راد ظ د افًْـ افرلاتٛ.

ظْؼؼؼ مٚ ٕؼؼؼزـ مًؼؼؼف جز ؼؼؼؾد ؾؼؼؼ٘ق نلـ  ط ؼؼؼ ن  ؼؼؼٚفيٓر: ّق افٌْؼؼؼل  شرـًتؼؼؼغ ؿٌؼؼؼؾ افيٓؼؼؼر»ؿؼؼؼٚـ: 

د لفؼذا ؾؼ٘ق افًِؼًمء  َقفؼقق: لوق ـؼٚق نلـ ط الةى  الهٚ  ف هل  الة افيٓر ت مًج  افٌْؼل 

فيٓرد لافهؼؼحٚ ٜ ـؼؼٕٚقا  ًؼؼّق ٚ اّلػ ـؼؼًم ثٌؼؼٝ ت افهؼؼحٔحغد ؿؼؼٚـ: افْٓؼؼٚر افٍجؼؼرد فُْؼؼف  ٌؼؼ ن  ؼؼٚ

لرـًتؼؼؼغ  ًؼؼؼ  ادٌؼؼؼرب ت  ٔتؼؼؼف لرـًتؼؼؼغ  ًؼؼؼ  افًنؼؼؼٚء ت  ٔتؼؼؼف »لهؼؼؼذا لاوؼؼؼحد  شلرـًتؼؼؼغ  ًؼؼؼ هٚ»

 د هذا احل  ٞ   فْٚ ظذ نمقر:شلرـًتغ ؿٌؾ  الة افٍجر

 ف:نق هذك افًؼ هل افًْـ افرلاتٛد لهذك افًْـ افرلاتٛ تتص  ٖحُٚ

ٜه مٗـ ة ؾٕ٘ف ً ًتحٛ اد المٜ ظِٔفد  خالؽ احلُؿ اّلـ ٜو مٗـ ةد لـؾ مٚ ـٚق شْ : ن ٚ شْ

ؼٚد لفؼذا ؿؼٚـ ظًِمكٕؼٚ: وق  ؼالة  ٕه افًْـ ؽر ادٗـؼ ةد ؾؼ٘ق افًؼْـ ؽؼر ادٗـؼ ة مؼـ افًؼْٜ ترـٓؼٚ نحٔٚ

َّٛ ها ُ ظذ شٌٔؾ اف  ّقمٜد ؾَ  ـٚق افٌْل  ٕه  طافوحك ً ًتحٛ  الهتٚ ٌؽ ٚد حُٝ  سـف نحٔٚ

د ؾؼؼؼؼؼ ـ ذفؼؼؼؼؼؽ ظؼؼؼؼؼذ نق  ؼؼؼؼؼالة افوؼؼؼؼؼحك ُ ً ًؼؼؼؼؼتحٛ ▲ظٚئنؼؼؼؼؼٜ ننؼؼؼؼؼف مل  ُؼؼؼؼؼـ  هؼؼؼؼؼِٔٓٚ ت  ٔتٓؼؼؼؼؼٚ 

. ٕهٚ دلق نحٔٚقد نمٚ افرلاتٛ ؾًتهذ دائًمه  اد المٜ ظِٔٓٚد لوًٕم ًتًٍؾ نحٔٚ

ٝي ت افًٍر َٕؼقـ: جيؼقز فؼؽ نق تهؼِٔٓٚ ت افًؼٍرد لجيؼقز فؼؽ ترـٓؼٚد لفؼٔس اّؾوؼؾ  ؾ٘ق ؿِ

صي افًٍ ر ثالثٜ ننقاع: رخصو اّؾوؾ ؾًِٓٚد لًرخصو اّؾوؾ ترـٓٚد لًرخؼصو افسؿ: ّق ًرخي

  ًتقن ؾٔٓٚ اّمراق.

لمـ افرخص افتل  ًتقن ؾٔٓٚ اّمراق ادًح ظذ اخلػ ثالثؼٜ نيؼٚف  ِٔؼٚفٔٓـد لمْٓؼٚ ٌؾًؼًؾ نل 

ترؿ افًْـ افرلاتٛد ؾؼًٌض افْؼٚس  ُقٕؼقا ت شؼٍرد لً ر ؼ  ؾًؼؾ اّؾوؼؾ َٕؼقـ: اؾًؼؾ مؼٚ صؼئٝد 
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ٛي فؽ اّجرد ت افٌخؼٚرن مؼـ حؼ  ٞ نيب مقشؼك نق افٌْؼل وق ترـت
تٌ ـً وق افًٌؼ  وذا »ؿؼٚـ:  طٓٚ 

ٚ مَؼؼًٔمه  ٛي فؼؼف نجؼؼر مؼؼٚ  ًٍِؼؼف  ؼؼحٔحه تٌؼؼ ـً  طد وق ؾًِتٓؼؼٚ جؼؼٚزد ؾَؼؼ  ثٌؼؼٝ نق افٌْؼؼل شمؼؼرض نل شؼؼٚؾر 

حًيؼؼٚؾظ ت شؼؼٍرك وُ ظؼؼذ رـًتؼؼل افٍجؼؼر  طمؼؼٚ ـؼؼٚق افٌْؼؼل »ترـٓؼؼٚ ـؼؼًم ت مٍٓؼؼقف حؼؼ  ٞ ظٚئنؼؼٜ: 

د لرلن ننؼؼؼف  ؼؼؼالهٚ ت افًؼؼؼٍرد جؼؼؼٚء ظْؼؼؼ  افسمؼؼؼذن مؼؼؼـ حؼؼؼ  ٞ ا ؼؼؼـ ظّؼؼؼر ننؼؼؼف ؿؼؼؼٚـ: شلظؼؼؼذ افؼؼؼقتر

ًٝ ظـ افٌْل » د ؾًٍِٓٚ ت افًؼٍر نن ت  ًؼض اّحٔؼٚق شظؼ ـًٚتى ت احلي لافًٍر طحٍي

وق ثٌؼؼؼٝ احلؼؼؼ  ٞد ؾٓؼؼؼذا  ؼؼؼ فْٚ ظؼؼؼذ ن ؼؼؼٚ ًتًٍؼؼؼؾ ت افًؼؼؼٍر ؾًٔؼؼؼتقن ؾٔٓؼؼؼٚ اّمؼؼؼراقد  ؼؼؼؼط نق تُؼؼؼقق 

ؼؼؼؼٚ ظِٔٓؼؼؼؼٚد  ًؼؼؼؼض ا خؼؼؼؼقا  ٌه ق ُ ً هؼؼؼؼع افًؼؼؼؼْـ افرلاتؼؼؼؼٛ ت احليؼؼؼؼد ؾؼؼؼؼ٘ذا جؼؼؼؼٚء افًؼؼؼؼٍر ننُؼؼؼؼر ظؼؼؼؼذ مٚط

ٝي نلػ  ٚ ُٕٚر ّنؽ مل تهِٓٚ ت احلي.   ٚحٌف ننف ً هِٔٓٚد نن

: ا مؼؼٚف ناؼؼ  ـؼؼٚق ً نؼؼ د ت افًؼؼْـ افرلاتؼؼٛد ل َؼؼقـ: افؼؼذن ُ ً هؼؼع ؾؼؼ٘ق ادًؼؼٖ ٜ افثٕٚٔؼؼٜلفؼؼذا 

 افًْـ افرلاتٛ رجؾ شقء..

: نق افًْـ افرلاتٛ ًتٚفػ افَٚظ ةد ؾ٘ق افَٚظ ة: نق ـؾ شؼْٜ رلاتٛافٍٚئ ة افثٕٜٚٔ فًِْـ اف

مَ رة  زمٚق وذا ؾٚت دِٓٚ ؾال ًتَٙ: ّق افَوٚء  ُقق ت افًٌٚدات ادٗؿتٜد ّق هْٚؿ ظٌٚدات 

ا  ً  شْٜد ٕحـ ٕتُِؿ ظـ افًٌٚدات ادٗؿتٜ  زمٚقد هؼل  ؽر مٗؿتٜ مثؾ افه ؿٜد ته ؾ افٔقف ؽ ه

ؾؼؼؾ وذا ـٕٚؼؼٝ مٗؿتؼؼٜ هؼؼؾ افتؼؼل ً ؼؼؼع ؾٔٓؼؼٚ  افَوؼؼٚء نف ُد افٍؼؼرائض ًتَٙؼؼ ّ ؼؼٚ مٗؿتؼؼٜد ضٔؼؼٛد افْقا

ًتَٙ  ظْ ٕٚ ؿٚظؼ ة ـِٔؼٜ: نق ـؼؾ شؼْٜ ؾؼٚت دِٓؼٚ ُ ًتَٙؼد افوؼحك مؼٚ لؿتٓؼٚ  وػ دخؼقـ لؿؼٝ 

افْٓؼؼؼؼؼل زلاـ افنؼؼؼؼؼّسد وذا زافؼؼؼؼؼٝ افنؼؼؼؼؼّس ؾؼؼؼؼؼٚت لؿتٓؼؼؼؼؼٚ ُ ًتَٙؼؼؼؼؼد  ؼؼؼؼؼقف  ؼؼؼؼؼقف اُثْؼؼؼؼؼغ مؼؼؼؼؼٚ لؿتؼؼؼؼؼف  

اُثْؼؼؼغ ن ؼؼؼقف افثالثؼؼؼٚء  َٕؼؼؼقـ: ُد ُ ً َٙؼؼؼد اّيؼؼؼٚف افٌؼؼؼٔض مًؼؼؼرلؽ اُثْؼؼؼغد ًٕؼؼؼٔٝ نق ن ؼؼؼقف 

ٜي نيٚف مـ صقاـ مؼٚ لؿتٓؼٚد صؼقاـ مؼـ ؾٚتؼف صؼقاـ ؾؼٚت لؿتٓؼٚد حٔؼٜ ادًؼج  مؼٚ  لؿتٓٚد  قف ظرؾٜ شت

 لؿتٓٚ  مٚ رنيُؿ مٚ هق لؿتٓٚ افذن  ٍقت  
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ؼؼؼٚ ؾؼؼؼٚت لؿتٓؼؼؼٚ ُ ً ؼؼؼؼع فؼؼؼف ؿوؼؼؼٚكهٚد وق ؿِؼؼؼٝ: احلؼؼؼ  ٞ ًه افؼؼؼذن جؼؼؼٚءد  وذا جِؼؼؼس لاضّؼؼؼٖق جٚف

اد هُذا ذـؼر  نطْف ح  ٞ جٚ رد َٕقـ: هذا   ر مـ افٌْل  ذ اب ظِٔف تًًِٔمه ل  ر مْف تًز ره

حد ؾٚفَٚظؼؼ ة: ننؼؼف وذا جِؼس ؾؼؼٚت دؼؼؾ افًؼْٜد ؾؼؼ٘ق ًؿّؼؼٝ ؾٓؼذك شؼؼْٜ مىَِؼؼٜ لفًٔؼٝ شؼؼْٜ حٔؼؼٜ  افؼؼا

ٓؼلد  َقفؼقق: ادًج د  ٌْْل ظِٔف نق افؼذ ـ  َقفؼقق: وٕؼف جيؼقز  ؼالة ذلات اّشؼٌٚب ت لؿؼٝ افْ

وذا جًِؼؼٝ ؾِؼؼٔس فؼؼؽ نق تَؼؼقف ؿؼؼٚـ  ؼؼف افنؼؼٚؾًٜٔد ؾؼؼ٘ق افنؼؼٚؾًٜٔ جئؼؼزلق  ؼؼالة ذلات اّشؼؼٌٚبد 

ٜو ؾؼؼؼٚت  ؼؼؼقا ظؼؼؼذ ننؼؼؼف وذا جِؼؼؼس ظؼؼؼذ اّرض ؾِؼؼؼٔس فؼؼؼف نق  َؼؼؼقف لً هؼؼؼع حٔؼؼؼٜ ادًؼؼؼج : ّنؼؼؼف شؼؼؼْ لٕهُّ

د ذـر ذفؽ  ٚفْص افْقلن.  دِٓٚ ؾال ًتَٙ ؾٖ ٌحٝ ؿوٚءه ُ نداءه

 وُ شْتٚق مـ افهِقات ً ؼع ؿوٚكمهٚ: افقتر لافًْـ افرلاتٛ ؾَط.وذق: ادًٖ ٜ مّٜٓ 

ا: ظرؾْٚ ؾٚئ ة ـق ؼٚ ظؼؼد ؾؼ٘ذا ؾٚتتؼؽ افٌَِٔؼٜ ـؼؿ ًتهؼع  رـًتؼغ ظْؼ  مؼـ ؿؼٚـ: و ؼٚ ثْتؼغد  وذه

ٚد لهذا نؿقم دفٔؾ دـ ؿؼٚـ: وق افًؼْـ افرلاتؼٛ ثْتؼٚ ظؼؼة  ًه لمـ ؿٚـ: وٕف نر ع ؾَٔقـ: تَيض نر 

د لهؼؼذا مؼؼـ شؿؼؼ  ؿٙؼؼ نر ؼؼع رـًؼؼٚت  ًؼؼ  افًكؼؼ طنق افٌْؼؼل » ًؼؼض اّفٍؼؼٚظ رـًؼؼٜ ننؼؼف جؼؼٚء ت 

 نؿقم اّدفٜ ظذ نق افًْـ افرلاتٛ اثْٚ ظؼة رـًٜ ُ ظؼ.

: لهؼق ؿقفؼف:  ؼالهٚ ت  ٔتؼفد  ًْؼل: رـًتؼل ادٌؼرب ت  ٔتؼف ظْ ٕٚ  خر مًؼٖ ٜ ت هؼذا احلؼ  ٞ

قفؼؼقق: ً ًؼؼتحٛ ظؼؼذ ادًتّؼؼ  ظْؼؼ هؿ لرـًتؼؼل افًنؼؼٚء ت  ٔتؼؼفد لرـًتؼؼل افٍجؼؼر ت  ٔتؼؼفد ظًِمكٕؼؼٚ  َ

نق مجٔع افًْـ افرلاتٛ ًتهذ ت افٌٔٝد ـؾ افًؼْـ افرلاتؼٛ ً ًؼتحٛ نق ًتهؼذ ت افٌٔؼٝد لفُؼـ 

اد فُؼؼـ  ُِّٓؼؼٚ تٖـٔؼؼ ه  ـؼؼ هٚ  ؼؼالةه ت افٌٔؼؼٝ ادٌؼؼربد ثؼؼؿ افًنؼؼٚءد ثؼؼؿ افٍجؼؼرد ثؼؼؿ افيٓؼؼرد ؾؼؼٚفيٓر هؼؼق نؿ

ت افهؼالة ت  ْؼل ظٌؼ  اّصؼٓؾد ؾَؼٚـ:  ط ـ هٚ ادٌرب: ّنف جٚء ت  ًؼض اّفٍؼٚظ نق افٌْؼل 

ؾ ـ ظذ اّمرد ؾقاؾؼ اّمر افًٍؾ ف ـ ظذ ن ٚ اِـ د ؾ ـ  افًْـ افتل  ش ؾد رـًتغ ت  ٔتؽ»

 ًتهذ ت افٌٔٝ حٜٔ ادًج  ت ادٌرب.
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ـٚق وذا ضِع افٍجر لنذق ادٗذق  ذ  طح ثتْل حٍهٜ نق رشقـ اب »ثؿ ؿٚـ ادهْػ: 

جلِّؼؼؼٜ ًٕؼؼتٍٔ  مْٓؼؼؼٚ ؾٚئؼؼ ة: لهؼؼؼق لؿؼؼٝ افًؼؼؼْـ افرلاتؼؼٛد ؾؼؼؼ٘ق افًؼؼْـ افرلاتؼؼؼٛ وذا د هؼؼذا اشرـًتؼؼغ

د لوذا ـٕٚؼٝ  ً  ؼٜ شـؼٚق وذا  ؼذ افٍجؼر»ـٕٚٝ ؿٌِٜٔ ؾٌٔ ن لؿتٓؼٚ  ؼ خقـ افقؿؼٝ: فَؼقـ حٍهؼٜ: 

ؼؼٚ ف مؼؼؼٚف  ؾُٔؼؼقق لؿتٓؼؼٚ  ًؼؼ  نداء افهؼؼالةد لاّؾوؼؼؾ نق  ُؼؼؼقق  ًؼؼ  نداء افهؼؼالة مؼؼع اّذـؼؼٚر خالؾه

ؼف نف ُد ـؼٕٚقا نيب حٍْٜٔد ؾ٘ق ن  ٚ حٍْٜٔ  رم ظِٔف راٜ اب نل ن حٚب نيب حٍْٜٔ ُ ندرن هق ٕهُّ

ٜه  ٚفٍر وٜد ؾِذا مـ حغ ً ًِؿ  َقف.    رلق نق افًْٜ ت افًْـ افًٌ  ٜ نق تُقق متهِ

فُؼـ اجلّٓؼقر  َقفؼقق:  ؼؾ افًؼْٜ افؼ ظٚءد ؾَؼؼ  ثٌؼٝ مؼـ حؼ  ٞ ثق ؼٚق لظٚئنؼٜ لظٌؼ  افؼؼراـ 

: لهذا خٚصو  ٚفٍر وٜد نن: شـٚق وذا إٍتؾ مـ  التف طٌْل نق اف» ـ ظقؽ لؽرهؿ  د ؿٚفقا

ـٚق وذا إٍتؾ مـ  التف ؿٚـ: نشتٌٍر ابد نشتٌٍر ابد نشتٌٍر ابد »هذا اف ظٚء افذن شٖذـرك: 

د هؼذا  ؼ فْٚ ظؼذ نق افًؼْٜ  ؼقز شمهللا ننٝ افًؼالف لمْؼؽ افًؼالف تٌٚرـؼٝ  ؼٚ ذا اجلؼالـ لا ـؼراف

ٚذةد فُـ اّؾوؾ  ً  افٍر وٜ لافذـرد ؾٖٔيت  ٚفٍر وٜ ثؿ افذـرد ثؿ  َقف  ً   ً  افٍر وٜ مٌ

 ذفؽ  ٖيت  ٚفًْٜد هذا لؿٝ افٌ ا ٜ.

لؿٝ إُتٓٚء: َٕقـ: وق لؿٝ إُتٓٚء  ُقق  ٕٚتٓؼٚء افقؿؼٝد ؾؼ٘ذا إتٓؼك افقؿؼٝ إتٓؼك لؿؼٝ 

ظؼـ لؿؼٝ افْٓؼل وق صؼٚء  افًْٜد حتك افٌَِٜٔ لؿتٓٚ  ٕٚتٓٚء افقؿٝد وُ نق  ُقق لؿٝ  ؼل شؼْذـر

 اب ت افَوٚءد نل تُِّٝ ظـ لؿٝ افْٓل هؾ ًتَٙ ت لؿٝ  لى نف ُ. 

ٚ هْٚ ؾٚئ ة ً ُّـ ٕٖخذهٚ مـ هذا احل  ٞ: نق ح  ٞ حٍهٜ   ـ ظذ نق لؿٝ افْٓل  نيوه

ت  الة افٍجر  ٌ ن مـ ضِقع افٍجرد لفٔس مـ  الة افٍجر: ّنف جٚء ت فٍظى ظْ  مًِؿ ن ٚ 

ـٚق ُ  طوق رشقـ اب »ادهْػ نلرد ح  ٞ افٌخٚرند فُـ فٍظ مًِؿ ن ٚ ؿٚفٝ:  ؿٚفٝ:

د ُ  هع وُ افرـًتغد ؾٓذا   فْٚ ظذ نق لؿٝ افْٓل شً هع  ً  ضِقع افٍجر وُ رـًتل افٍجر

ٚ  هالة افٍجرد  خالؽ لؿٝ افًكد ؾ٘ق لؿٝ افْٓل متًِؼو  َه  ٌ ن  ىِقع افٍجر لفٔس متًِ
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ٝي مجع   ٚفهالةد ؿٚـ ٚ  ٚفهالة نن: افًكد ؾ٘ذا مجً َه نا : نـثر اّحٚد ٞ  ًؾ افْٓل متًِ

ٝي مجع تٖخر جٚز فؽ افتٍْؾ لفق دخؾ  تَ  ؿ حيرف ظِٔؽ افهالة وػ ؽرلب افنّسد لوذا مجً

 لؿٝ  الة افًك.

 

 اهلل: رحمه المصنفقال 
، زٚاٙ اإلَداّ  شق  ؼذ رـًتؼغـٚق وذا ضِع افٍجؼًر لنذق ادؼٗذ ط سدثين سؿص١ُ إٔ زضٍٛ اهلل

 أمحد ٚايبدازٟ.

، زٚاٙ اإلَدداّ ش ؼؼالة افِٔؼؼؾ مثْؼؼك مثْؼؼك» قدداٍ: ط إٔ ايددٓيب ¶ عددٔ ابددٔ عُددس * -24

 أمحد ٚايػٝدإ.
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
د  هؼؼؼالة افِٔؼؼؼؾ نن: ش ؼؼؼالة افِٔؼؼؼؾ مثْؼؼؼك مثْؼؼؼك»: طهؼؼؼذا حؼؼؼ  ٞ ا ؼؼؼـ ظّؼؼؼر نق افٌْؼؼؼل  د ادؼؼؼرا

فِٔؾ: ّق ادٌرب لافًنٚء مـ  الة افِٔؾد لُ تُقق مثْك مثْكد لافٍجر هل مؼـ  ؼالة تىقع ا

افْٓٚر ظذ ادنٓقر مـ ادذهٛ: ّق مـ نهؾ افًِؼؿ لهؼل افرلا ؼٜ افثٕٚٔؼٜ مؼـ  ؼرم نق افٍجؼر فؼٔس 

مؼؼـ افْٓؼؼٚر لفؼؼٔس مؼؼـ افِٔؼؼؾد لوٕؼؼًم هؼؼق ؾٚ ؼؼؾو  ؼؼغ افْٓؼؼٚر لافِٔؼؼؾد لهؼؼق اختٔؼؼٚر افنؼؼٔ  تَؼؼل افؼؼ  ـد 

 .شوذا خٚؽ نح ـؿ افهٌح»ادنٓقر ظـ ادتٖخر ـ: نق افٍجر مـ افْٓٚرد لفذفؽ ؿٚـ:  لفُـ

د  ؼف افْٚؾِؼٜد مثْؼك: نيًًؼِؿ مؼـ ـؼؾ  ش الة افِٔؼؾ مثْؼك مثْؼك»: طلؿقـ افٌْل  ؿِْؼٚ: وٕؼف ادؼرا

ل ؼؼالة »رـًتؼؼغد ؾٔهؼؼع رـًتؼؼغ لً ًؼؼِؿ مؼؼًْٓمد ثؼؼؿ ً هؼؼع ـؼؼذفؽد لؿؼؼ  جؼؼٚء ت خؼؼٚرج افهؼؼحٔح: 

 لهذك لوق ًتُِؿ ؾٔٓٚ وُ نق نهؾ افًِؿ نخذلا  ٚ لاحتجقا  ٚ. شثْكافْٓٚر مثْك م

ؼٚد  ش الة افِٔؾ مثْك مثْك» ًه ؼٚ متتٚ  ٜه لاحؼ ةد لؿؼ   ُؼقق ثالثه وُ افقترد ؾؼ٘ق افؼقتر  ُؼقق رـًؼ

ٚد لرلن ننؼؼف تًؼؼعد ـؼؼؾ هؼؼذك جؼؼٚءتد ؾتُؼؼقق مؼؼـ شؼؼالفى لاحؼؼ د  ًه ؼؼٚد لؿؼؼ   ُؼؼقق شؼؼٌ ًه لؿؼؼ   ُؼؼقق و
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الثهٚد لجيؼقز  ؼٖـثر وذا ـٕٚؼٝ نـثؼر مؼـ ذفؼؽد نـثؼر مؼـ ثؼالث جيؼقز  ؼٖـثر ل تنٓ ى لاح د وق ـٕٚٝ ث

 مـ تنٓ  نن  تنٓ  ـ.

ؼؼٚ ُ تًؼؼٖ قا ظؼؼـ حًؼؼْٓـ  طـؼؼٚق افٌْؼؼل »ن ؼؼٚ ؿٚفؼؼٝ:  ▲جؼؼٚء ظؼؼـ ظٚئنؼؼٜ  ًه ً هؼؼع نر 

ٚ ٚ ُ تًٖ قا ظـ حًْٓـ لضقهلـد ثؿ ً هع ثالثه ًه  .شلضقهلـد ثؿ نر 

ٚ»ؿقـ ظٚئنٜ:  ًه ٚد لفذفؽ ؾٓؿ مْٓٚ افًًِمء ؾّٓغ:  ـ ظذ ننف  ند  شنر  ًه  نر 

 افٍٓؿ اّلـ: ن ٚ نر عو  ًالفى لاح .

لافٍٓؿ افثٚي: ن ٚ نر عو ثؿ  ًس ح  ْٔٓٚ ل غ اّر ع افثٕٜٚٔد ؾتُقق  ًالمغد ؾًِم ـٚق هذا 

ٚ  ًالفد ثؿ ثالث  ًالفى ن ًه ٚ  ًالفد لنر  ًه اد ؾَْقـ: جيقز نق ً هذي افقتر نر  ل اُحتًمـ لارده

د لُ تتُِؿ ظـ ط ًالمغ: ّق افقتر وح م ظؼة رـًٜد هل ظٚئنٜ تتُِؿ ظـ لتر افٌْل 

ٝي مًٖ ٜ مّٜٓ إحؾ ظْ ؿ ـثر مـ ا صُٚـ ادتًَِٜ  َٔٚف  ؿٔٚف افِٔؾ ادىِؼد فذا وذا ظرؾ

افِٔؾد لمْٓٚ  الة افِٔؾ مثْك مثْكد لهق نق هْٚؿ ؾرؿهٚ  غ  الة افِٔؾ ل غ افقترد لافٍرؾ هق 

افًّقف لاخلهقص ادىِؼد ؾ٘ق افقتر مـ ؿٔٚف افِٔؾد لؿٔٚف افِٔؾ  ًوف افقترد افقتر  ٌ ن مـ 

تٌٜد ؿٔٚف افِٔؾ  ٌ ن مـ  ً   الة ادٌربد افقتر افًْٜ نق   ً  افًنٚءد لً ًتحٛ  ً  افًْٜ افرا

سد  ُقق وح م ظؼة رـًٜد لُ ً ؼع افز ٚدة ظِٔف وُ رـًتغ افتل جٚءت ت ح  ٞ ا ـ ظٌٚ

لافز ٚدة ظِٔف ؽر مؼلعد  ًّْك ننف خالؽ اّلػ  ًْل خالؽ افًْٜد نمٚ ؿٔٚف افِٔؾ ؾال ح َّ 

 ففد ؾهؾد مٚ صئٝ. 

:  خهقص ح  ثْٚ ؾٚفًًِمء  َقفقق: اّر ع افتل ًتهذ  ًالفى لاح  هذا ت ل ْٚءه ظذ ذفؽ

ٔٚف افِٔؾد ؾٚفًْٜ ؾٔف نق افقتر افتل هل وح م ظؼة رـًٜد لنمٚ افتٍْؾ ادىِؼ افذن  ُقق مـ ؿ

ٚ ظذ اُختالؽ ت ؾٓؿ ح  ٞ ظٚئنٜ افذن ذـرًت فُؿ  ًه تُقق ـؾ رـًتغ  ًالفى لاح د ضٌ

 ؿٌؾ ؿِٔؾ ؾٔف. 
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ا تهؾ وػ شًٌٜد مـ افٍرلؿٚت: نق افقتر ً َٙد ؾّـ ـٚق لترك وح م  افٍرلؿٚت ـثرة ج ه

ا  ز ٚدة رـًٜد  خالؽ ؿٔٚف افِٔؾد  ؾ٘ق ؿٔٚف افِٔؾ ُ ً َٙد  الة ظؼة رـًٜ  َؤٓٚ  ٚره

افسال ح مـ ؿٔٚف افِٔؾد لفذفؽ  الهٚ افهحٚ ٜ ظؼ ـ رـًٜد لمل  َؾ نح و لً ُْر ظِٔٓؿ 

ٔهٚ ـٚق ً هع  ؿ ظؼ ـد ل رج وػ  ٔتف لُ ً هع  لؿٚـ: ملي  ِٔتؿ نـثر مـ وح م ظؼةد ؾ٘ق ن 

ل غ افقترد ثٌٝ نق نيب ُ ً هع مًٓؿ افقترد ؾ ـ ظذ نق افهحٚ ٜ ـٕٚقا ً ٍرؿقق  غ افسال ح 

افقترد  ؾ  قتر  ؿ ؽركد ؾٔ فْٚ ظذ نق افقتر رء لافسال ح رءد افقتر هل اُح م ظؼة 

ٚ ظـ افقتر  ًٍؾ افهحٚ ٜ لؾّٓٓؿ.   رـًٜد لافسال ح مٍْهِٜ اٚمه

 

 اهلل: رحمه المصنفقال 
ٍ  طإٔ ايٓيب  ¶ عٔ عبداهلل بٔ عُسٚ *-25 ة افَٚظؼ  ظؼذ ٕهؼػ  ؼالة  ؼال»: قدا

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد َٚطًِ.د شافَٚئؿ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

د ش الة افَٚظ  ظذ ٕهػ  ؼالة افَؼٚئؿ»ؿٚـ:  طهذا ح  ٞ ظٌ  اب  ـ ظّرل نق افٌْل 

د  ؼؼذفؽ ؾؼؼًٔم وذا ـؼؼٚق ت افْٚؾِؼؼٜ ُ افٍر وؼؼٜ: ّق افٍر وؼؼٜ مؼؼـ  ؼؼ ا لهؼؼق  ؼؼالة افَٚظؼؼ  ادؼؼرا ذ ؿٚظؼؼ ه

ـو ظْؼؼؼ   د ؾٓؼؼؼق رـؼؼؼ ـى ـو ت افهؼؼؼالةد لذطو فؼؼؼرـ ؿؼؼؼٚدرو ظؼؼؼذ افَٔؼؼؼٚف ؾؼؼؼ٘ق  ؼؼؼالتف  ٚضِؼؼؼٜ: ّق افَٔؼؼؼٚف رـؼؼؼ

ا  ي ؿٚظؼؼ ه ـى هؼؼق ذطو ت تٌُؼؼرة ا حؼؼرافد ؾّؼؼـ ـؼؼزَّ افَٔؼؼٚف ؿٌؼؼؾ افرـؼؼقع ل ًؼؼ  افرـؼؼقعد لذطو ت رـؼؼ

التف  ٚضِؼٜد مل تًَْؼ : ّق مع ؿ رتف ظذ افَٔٚف ت  الة افٍر وٜ مل تًَْ   التفد ُ َٕقـ: وق  ؼ

ُه ظؼؼذ افْٚؾِؼؼٜ: ّق افٍر وؼؼٜ  ا: هؼؼذا احلؼؼ  ٞ دّؼؼق د وذه ف مؼؼـ ذضٓؼؼٚ نق  ُؼؼقق ؿؼؼٚئًمه تٌُؼؼرة ا حؼؼرا

ؾي فف نجركد لؿ  ؿٚـ افٌْل  َّّ ـً وق افًٌ  وذا مرض نل »: طجيٛ ؾٔٓٚ افَٔٚف وُ فًجزد لمـ ظجز 

ٚ مَؼؼًٔمه  ٛي فؼؼف نجؼؼر مؼٚ  ًِّؼؼف  ؼؼحٔحه تٌؼؼ ـً ُه ظؼؼذ طفٌْؼؼل د  حؼ  ٞ اششؼٚؾر  ا هؼؼذا احلؼ  ٞ دّؼؼق د وذه
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 ؼؼؼؼالة افَٚظؼؼؼؼ  ظؼؼؼؼذ ٕهؼؼؼؼػ  ؼؼؼؼالة »افْٚؾِؼؼؼٜد لفؼؼؼؼذا نلردك ادهؼؼؼؼْػ ت  ؼؼؼؼٚب  ؼؼؼؼالة افتىؼؼؼؼقعد ؾَؼؼؼؼٚـ: 

ؾِؼؼف ٕهؼؼػ نجؼؼر  ؼؼالة افَؼؼٚئؿد لهؼؼذا  ؼؼ فْٚ ظؼؼذ نق ادتٍْؼؼؾ ت  ؼؼالة افِٔؼؼؾ وٕؼؼًم جيِؼؼس ؾؼؼًٔم  شافَؼؼٚئؿ

جقد  ؼؼٖيت  ؼف مؼؼـ ؽؼر و ؼؼًمءد افرخهؼٜ فؼؼف  ُؼقق ؾٔؼف ؿٔؼؼٚفد لمؼٚ ظؼؼ ا ذفؼؽ ؾٕ٘ؼؼف  ؼٖيت  ؼؼفد ؾؼٚفرـقع لافًؼ

ٜو  ؾَط ت افَٔٚفد  خالؽ افتٍْؾ ظذ افراحِٜد ؾ٘ق افتٍْؾ ظذ افراحِٜ  ُؼقق ؾٔؼف و ؼًمءد ؾ٘ ؼٚ رخهؼ

 فًٔٝ ت افًَقدد لوًٕم ت ظ ف افتقجف فٌَِِٜد لت ترؿ هٔئٜ افًجقد  ٚ  ًمء لٕحق ذفؽ. 

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
 ٗف افَقف نؿرنهؿ فُتٚب ابد » قاٍ: ط إٔ زضٍٛ اهلل    عٔ أبٞ َطعٛن ايبدزٟ -26

ءه ؾٖؿ مٓؿ هجرةد ؾ٘ق ـٕٚقا ت  ءه ؾٖظِّٓؿ  ٚفًْٜد ؾ٘ق ـٕٚقا ت افًْٜ شقا ؾ٘ق ـٕٚقا ت افَراءة شقا

َـّ افرجؼؼًؾ افرجؼؼؾي ت شؼؼِىٕٚفد لُ  ًَؼؼ  ت  ٔتؼؼف د لُ  ؼؼٗم ءه ؾِٔؼؼٗمٓؿ نـؼؼزهؿ شؼؼْٚه ظؼؼذ  اهلجؼؼرة شؼؼقا

 ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد َٚطًِ.شتُرمتف وُ  ٘ذٕف

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
هؼذا  ؼ فْٚ ظؼذ نق ا مٚمؼٜ  ش ؼٗف افَؼقف نؿؼرنهؿ فُتؼٚب اب»ت هؼذا احلؼ  ٞ:  طؿقـ افٌْؼل 

ٛو ذ ؼؼػد ل ٍُؼؼل ت ذؾٓؼؼٚ ن ؼؼٚ لطٍٔؼؼٜ اّنٌٔؼؼٚء لاخلٍِؼؼٚء  ًؼؼ كد لفؼؼذا ؿؼؼٚـ ظّؼؼر :    مْهؼؼ

ؼٚ» ٕه ا مٗذ ًٝ امرءه د ؾٔؼ فْٚ ذفؼؽ ظؼذ ؾوؼؾ ا مؼٚفد لافًجٔؼٛ ننؼف ؿؼ  جؼٚء ظْؼ  نيب شفقُ اخلالؾٜ فُْ

ؾُؾُّ امؼرئ ُ ً ر ؼ  نق  ُؼقق  شنق ت  خر افزمٚق  ت اؾع افْٚس ا مٚمٜ»ذـر:  طدالد نق افٌْل 

ؼؼؼٚد لوٕؼؼؼًم  رؽؼؼؼٛ نق  ُؼؼؼقق ؽؼؼؼرك هؼؼؼق ا مؼؼؼٚف ٝي ضٚفؼؼؼٛ افًِؼؼؼؿ حؼؼؼٚؾظ ـتؼؼؼٚب ابشومٚمه د  د لوذا رنيؼؼؼ

ؼٚ ؾٓؼذك ظالمؼٜ خر ؼٜ حََٔؼٜ: ّ ؼٚ لطٍٔؼٜ ذ ٍؼٜد لهؼل  افًٚرؽ  ٚفًْٜ حيرص ظذ نق  ُؼقق ومٚمه

تُؼؼؼؼقق ت  خؼؼؼؼر افزمؼؼؼؼٚق نن ظْؼؼؼؼ  ؾًؼؼؼؼٚدكد لفًؼؼؼؼؾ افًؼؼؼؼٌٛ ت  خؼؼؼؼر افزمؼؼؼؼٚق  طظالمؼؼؼٜ ذـرهؼؼؼؼٚ افٌْؼؼؼؼل 

ـى مؼـ  شٌٛ ؾًٚدك مـ ذفؽ: نق افْٚس ر ًم حيتَؼرلق مؼـ  ؼع هؼذا ادْهؼٛد نل ر ؼًم  ْنؼٌِقق  ؼٖظًم

ف ٕٔٚ ًتًُٛ هلؿ املٚـد لوذا إنٌِقا  ٚ مٚمٜ إنٌِقا ظـ ـًٛ املٚـد ؾُٔؼقق افْؼٚس مْكؼؾغ ا

وػ افؼؼؼ ٕٔٚ لمٚهلؼؼؼٚ لذؾٓؼؼؼٚ ظؼؼؼـ ا مٚمؼؼؼٜد لوذا إنؼؼؼٌؾ ادؼؼؼرء  ؼؼؼف ـؼؼؼٚق ت خؼؼؼر ظيؼؼؼٔؿد لفؼؼؼذا ؾؼؼؼ٘ق نلػ 

 .لنحرم مـ  ع ا مٚف مـ ـٚق فف حظ   ًِؿ ـتٚب اب ل ٚفٍَف ت د ـ اب 

 َباُب إإلَماَمة
 



 
107 

 

ءة هؼؼؼذك ـِّؼؼؼٜ تؼؼؼ ـ ظؼؼؼذ مًؼؼؼٚقى متًؼؼؼ دةد  شٗف افَؼؼؼقف نؿؼؼؼرنهؿ فُتؼؼؼٚب اب ؼؼؼ» َؼؼؼقـ:  ـِّؼؼؼٜ افَؼؼؼرا

د  ّٚؿرن درجٚتد ٕٖخذ مْٓٚ نهؿ ثالث درجؼٚتد ؾؼٖهؿ درجؼٚت اّؿؼرن  لافًًِمء  َقفقق: وق ادرا

ؿؼٚف ت ادًؼِّغ     نق ن ؼٚ  ُؼر»لهق ادَ ف: نق  ُقق نؿرن  ًّْك وظراب افَؼر قد ـؼًم ثٌؼٝ 

ٌهٚ ت مًؼج   د ؾؼ٘ظراب افَؼر ق مٓؼؿ شنهيؼٚ ادًؼِّققأ نظر ؼقا افَؼر ق»ؾَؼٚـ:  طرشؼقـ اب خىٔ

اد مل  َِؼؼؼؼف افٌْؼؼؼؼل  جّؼؼؼؼٜ طجؼؼؼؼ ه ًً : ّق افهؼؼؼؼحٚ ٜ ـؼؼؼؼٕٚقا ؾهؼؼؼؼحٚء افًِؼؼؼؼٚقد لوٕؼؼؼؼًم دخؼؼؼؼؾ  ًؼؼؼؼ  ذفؼؼؼؼؽ اف

ء شنظر ؼؼؼقا افَؼؼؼر ق»د ؾَؼؼؼٚـ ن ؼؼؼق  ُؼؼؼر: طلافُِْؼؼؼٜ  ًؼؼؼ  ظٓؼؼؼ  افٌْؼؼؼل  ا: ا ؿؼؼؼرا ادًٔؼؼؼٚر  شنؿؼؼؼرنـؿ»د وذه

وظرا هٚد لُ نؿه   ٚ ظراب مًرؾٜ افٍٚظٌؾ مـ ادًٍقـ لادٌت ن مؼـ اخلؼزد اّلـ لاّهؿ اّجقد 

ؼٚ فِحؼرؽ ًٍٕؼفد  ءه ـؼٚق  رجه ٚد شؼقا ٚ  حٔحه ُد لوًٕم نؿه   ٚ ظراب افذن ً رج احلرلؽ  رجه

ًٝ افَٚؽ ؿٚؽ   د لافَٚؽ ؿٚؾهٚد ملٚذا ؿِ ًٔخرج افٌغ ؽْٔٚه ٚ حلرـتفد ؾ  نل  رجه

د  ؾ ؿٚـ ا ـ خِؼ لق: ُ نشؼتًٌ  نق افٌْؼل ّق مـ فًٚق افًرب  ؾ هل  ًٜ ميى تُِؼؿ  طفٌ

ٜه  ؼِٔؿ لؽرهؼٚ:  ْىَؼقق افَؼٚؽ منؼَقؿ ًً  ٚ فٌٜ مي فٌٜ ؿر ش لمؼٚ جٚلرهؼٚ مؼـ ؿٌٚئؼؾ ميؼ ٜد ـ

ء ـؼؼًم  : ؿؼؼؾد  َؼؼقـ فؼؼؽ: ؿؼؼٚـد نل ٌؿؼؼؾد هُؼؼذاد هؼؼذك ؾهؼؼٔحٜد فُؼؼـ ظِؼؼًمء ا ؿؼؼرا ؿؼؼٚءد ؾَٔؼؼقـ فؼؼؽ مؼؼثاله

 ذحؼؼفد ن ؼؼؿ  َقفؼؼقق: مل ً َؼؼرن  ؼؼٚ افَؼؼر ق افٌتؼؼٜد ؾؼؼال ً َؼؼرن  ؼؼٚ ذـؼؼر ا ؼؼـ احلٚجؼؼٛ لذـؼؼر افًًؼؼَالي ت

ًق  ٚفَؼؼٚؽ افتؼؼل  افَؼؼر ق هؼؼذك افَؼؼٚؽ ادنؼؼَقؿٜد لوٕؼؼًم ًتَؼؼرنً لتًؼؼّك افَؼؼٚؽ اديؼؼ ٜد لوٕؼؼًم ً َؼؼرن افَؼؼر 

تًرؾق ٚد لهُذا شٚئر احلرلؽ ـٚجلٔؿ لافٔؼٚء لؽرهؼٚ مؼـ احلؼرلؽد هؼذا ادًٔؼٚر اّلـد لـؼذفؽ 

 لافوّٜ لافُنة لافن ة لؽرهٚد لافن ة حرؽ فًٔٝ حرـٜ.احلرـٚت: افٍتحٜ 

ًَٔ ف اّجقد ت اف اء»نن ت ا ظرابد  شؾ٘ق اشتقلا ت ذفؽ» : ّق اّداء مـ افَر قد وُ شؾ

 ًوؼؼفد لفؼؼذفؽ  َؼؼقـ ا ؼؼـ اجلؼؼزرن ت افْؼؼؼ: نؽِؼؼٛ مؼؼٚ ت اّداء مَْؼؼقـد مثؼؼؾ: ادؼؼ د مثؼؼؾ ودؽؼؼٚفد 

ِٓؼؼٚ مَْقفؼؼٜد افؼؼذن هؼؼق ؽؼؼر مَْؼؼقـ  ًؼؼض اّصؼؼٔٚء مثؼؼؾ مَؼؼ ار مثؼؾ وطٓؼؼٚر.. هؼؼذك مؼؼـ اّداءد هؼؼذك ـ
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د هؼؼذك مؼـ افًِؼًمء مؼؼـ ؿؼٚـ: و ؼؼٚ اجتٓٚد ؼٜد لمؼؼْٓؿ مؼـ ؿؼؼٚـ:  ا مٚفؼٜ افتؼل ظْؼؼ  اؼزة لافًُؼؼٚئل مؼثاله

 و ٚ مَْقفٜ نخرم مذـقرة ت ـتٛ افَراءات.

ا نؿرن فٔس هق اّحٍظد افشؾ٘ق اشتقلا ت ذفؽ ؾٚفًزة  ّٚـثر حٍيهٚ»  رجٜ افثٚفثٜ د صػ وذه

اّـثر حٍيهٚد مٚ زاد ظـ ذفؽ فٔس  ًّتزد مجٚـ افهؼقت ُ ظؼزة  ؼفد ٕ التؼف ُ ظؼزة  ؼفد ادٌٚفٌؼٜ 

ءة  ٚدَٚمؼؼؼؼٚت ظِؼؼؼؼًمء  ؼؼؼؼٚد ؾَؼؼؼؼ  ـؼؼؼؼرك افَؼؼؼؼرا ءة  ٚدَٚمؼؼؼؼٚتد  ؼؼؼؼؾ ؿؼؼؼؼ   ُؼؼؼؼقق مُرلهه ت  ؼؼؼؼٔغ اّداء لافَؼؼؼؼرا

ءد َٕؼؼؾ ا ؼؼـ افْؼؼٚطؿ ظؼؼـ لافؼؼ ك لهؼؼق ا ؼؼـ اجلؼؼزرن ت  خؼؼر ذح ٕيؼؼؿ ن ٔؼؼ ءة ا ؿؼؼرا ف نق ن ؼؼٚك ـؼؼرك افَؼؼرا

د  ؼؼؾ وٕؼؼف  ُؼؼقق ت  خؼؼر افزمؼؼٚق ـؼؼًم   ٚدَٚمؼؼٚتد ؾٚدَٚمؼؼٚت لافِحؼؼقق ـؼؼؾ هؼؼذك فًٔؼؼٝ ظالمؼؼٜ اّؿؼؼرن

د ؾِؼٔس ش َ مقق افرجؾ فٔهع  ؿد فٔس  ٖؾَٓٓؿد لوًٕم فٔتٌْك هلؿ  ٚفَر ق»جٚء ظْ  اف ارمل: 

 ر نمهٓؼؼٚ افؼؼثالث افتؼؼل د لفؼؼذفؽ ٕؼؼصَّ ؾَٓٚكٕؼؼٚ ظؼؼذ مًؼؼٚشنؿؼؼرنـؿ»: طهؼؼذا ادَهؼؼقد  َؼؼقـ افٌْؼؼل 

 ذـرهتٚ فُؿ ؿٌؾ ؿِٔؾد مـ حٔٞ افتَر ٛ.

ءة»ؿٚـ:  ء. شؾ٘ق ـٕٚقا ت افَرا  نن:  ٚظتٌٚر اّمقر افثٚفثٜ افًٚ َٜ شقا

د  ٚفًؼؼؼؼْٜ شؼؼؼؼْٜ افٌْؼؼؼؼل  شؾؼؼؼؼٖظِّٓؿ  ٚفًؼؼؼؼْٜ» د ـثؼؼؼؼرة احلٍؼؼؼؼظد وذ فؼؼؼؼق ادؼؼؼؼراد طادؼؼؼؼرا د لفؼؼؼؼٔس ادؼؼؼؼرا

لافًِؼؼؿ  ٚفًؼؼؼْٜ هؼؼق افٍَؼؼؼف ؾٔٓؼؼٚد ؾّؼؼؼـ ـؼؼؼٚق  دشنظِّٓؼؼؼؿ» ؼؼٚحلٍظ فَؼؼؼٚـ: نحٍيٓؼؼؿ فًِؼؼؼْٜد لوٕؼؼًم ؿؼؼؼٚـ: 

ؼٚ ت ظّؼقف اّحُؼٚف ظؼذ ؽؼركد فُؼـ ً َؼ ف وق اشؼتق ٚ افٍَٔؼف  ٖحُؼٚف  ٓه ٚ ت نحُٚف افهالةد ؾَٔ ٓه ؾَٔ

ؼؼؼٚ ت ادًؼؼؼٚمالت ُ حًيًؼؼؼـ نحُؼؼؼٚف افهؼؼؼالة اؼؼؼٚف  ٓه افهؼؼؼالةد ظؼؼؼذ افٍَٔؼؼؼف ت ؽؼؼؼركد ؿؼؼؼ   ُؼؼؼقق ادؼؼؼرء ؾَٔ

 افهالة.ا حًٚقد ؾَْقـ: ً َ ف افٍَٔف ت نحُٚف 

ٜه نحُٚف شجقد افًؼٓق مؼـ اّمؼقر ادّٓؼٜ افتؼل ً ٍوؼؾ  ؾًّرؾٜ نحُٚف افهالة لشْْٓٚ لخٚ 

  ٚ ادرء لً َ ف ت ا مٚف.

ء ؾٖؿؼؼ مٓؿ هجؼرة»ؿؼٚـ:  د  ؼؼٚهلجرة اهلجؼرة وػ اد  ْؼؼٜد شؾؼؼ٘ق ـؼٕٚقا ت افًؼؼْٜ شؼقا : لادؼرا د ؿؼؼٚفقا

رة اخلٚ ؼٜ مًْؼقخٜد حٔؼٞ ؿؼٚـ افٌْؼل ؿٌؾ نق ً ًْ  احلُؿ: ّق اهلجرة اخلٚ ٜد هذك ًتًّك اهلجؼ
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د ؾٓذا  ؼ فْٚ ظؼذ نق هؼذا احلُؼؿ شُ هجرة  ً  افٍتح لفُـ جٓٚدو لٕٜٔ»ملٚ ؾتح اب فف مُٜ:  ط

 ٚدًْك اّلـ مًْقخد نل ؽر مقجقدد ُ َٕقـ مًْقخد  ؾ مقجقد ت ظٓؼ  افهؼحٚ ٜ: وذا تْؼٚزع 

ًَٔؼؼؼ ف اّؿؼؼ ف هجؼؼؼرة د لفُْؼؼؼف إَٙؼؼؼد فَْؼؼؼقـ  ًّْؼؼؼكه ندؾ: اثْؼؼٚق مؼؼؼـ افهؼؼؼحٚ ٜ لـؼؼؼٕٚقا مٓؼؼؼٚجر ـد ؾ

 إَٙ.

لهؼق ادًْؼك افًؼٚف فِٓجؼرةد  شجٓٚدو لٕٜٔ»د لهق اهلجرة: طلادًْك افثٚي افذن ذـرك افٌْل 

لهق هجرة ادًٚ د لفذفؽ ؾ٘ق مـ ـٚق ت  ِ ى ُ  ًتىٔع وطٓٚر اف  ـ ؾٕ٘ف ً ًؼتحٛ فؼف اهلجؼرة 

ًر مؼؼؼـ ادُؼؼؼٚق افؼؼؼذن ُ  ًؼؼؼتىٔع ؾٔؼؼؼف ادؼؼؼرء وطٓؼؼؼٚر مْؼؼفد ـؼؼؼًم ننؼؼؼف هًيجؼؼؼر ادحؼؼؼرف لؾٚظِؼؼؼفد ؾُؼؼؼذفؽ هًيؼؼٚج

 د ْفد هذك هجرة خٚ ٜ.

ؼؼؼخٝ لإتٓؼؼؼٝد لهلؼؼؼٚ ؾوؼؼؼٚئؾ ُ  ِحؼؼؼؼ نحؼؼؼ و مؼؼؼـ هؼؼؼٚجر مؼؼؼع افٌْؼؼؼل  ًٌ ًٕ ؿٌؼؼؼؾ  طاهلجؼؼؼرة اّلػ 

في ظِؼؼؼٔٓؿ افرجؼؼؼقع وػ  ِؼؼؼ ا ؿد  افٍؼؼؼتح لؿٚتؼؼؼؾ: ّ ؼؼؼؿ ملؼؼؼٚ ترـؼؼؼقا  ِؼؼؼ ا ؿ مل تُؼؼؼـ نمؼؼؼقاهلؿ هلؼؼؼؿد لًحؼؼؼرد

حُؼٚفو نظْؼل افهؼحٚ ٜ ادٓؼٚجر ـ خٚ ؼٜ  ؼؿ فؼٔس ّحؼ ى  ًؼ هؿد ؾؼال حتك  ًؼ  ؾؼتح مُؼٜد ؾِٓؼؿ ن

 ؼؼٖيت نحؼؼ   َؼؼقـ: ًنر ؼؼ  نق نهؼؼٚجر مثؼؼؾ افهؼؼحٚ ٜ إتٓؼؼكد حُؼؼؿو خؼؼٚصو  ؼؼؿ افتٌؼؼك  ؼؼؿد لهؼؼق متًِؼؼؼ 

  ؿ.

اهلجرة افًٚمٜ افثٕٚٔؼٜ: مؼٚ هؼل اهلجؼرة افًٚمؼٜ  هؼل افتؼل  َؼقـ افًِؼًمء: اّد ؼـد ؾؼ٘ق اّد ؼـ هؼق 

د لفؼؼؼؼذفؽ ذـؼؼؼؼر افًِؼؼؼؼًمء مؼؼؼؼـ مًؼؼؼؼٚ ر افتٍر ؼؼؼؼؼ لافتٍوؼؼؼؼٔؾ  ؼؼؼؼغ ا مؼؼؼؼٚمغ ظْؼؼؼؼ  اهلؼؼؼؼٚجر وػ مؼؼؼؼٚ حؼؼؼؼرف اب

ٜو ت ظّقف اهلجرة  ٚدًْك افًٚف.  افتْٚزع: نق  ُقق نح مهٚ ند ـد لهذك داخِ

ٓؿ نـؼزهؿ شؼْٚه»ؿٚـ:  ءه ؾِٔؼٗمَّ د شؾؼ٘ق ـؼٕٚقا ت اهلجؼرة شؼقا د لهؼذا  ؼ ـ ظؼذ تَؼ  ؿ اّـؼز شؼْٚه

ًَٔ ف ا ًَٔ ف اّـزد لفذا لـؾ مٚ ـٚق ؾٔف تَ  رو ؾ ؾ٘ق افٌْل »ّـزد ـؾ مٚ ـٚق ؾٔف تَ  ر لتًئؿ ؾ

ًًٔىك اّـز. شملٚ ـٚق مًف شقاـٚق ؿٔؾ فف: ـز ـز ط  ت افرك ٜد ؾ ـ ظذ ننف تًئؿ لتٌُر ؾ
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ا  شـؼؼز ـؼؼز»: طملؼؼٚ نراد ت ؿهؼؼٜ افًَؼؼٚمٜ نق  ؼؼتُِؿ افؼؼرجالق ؿؼؼٚـ هلؼؼؿ افٌْؼؼل  ّق ؾٔؼؼف تَؼؼ  ره

د لفؼؼؼذا ؿؼؼؼٚـ ظًِمكٕؼؼؼٚ لظِؼؼؼًمء لتًيؼؼؼًٔمه فِرجؼؼؼٚـد ل ًَٔؼؼؼ ف اّـؼؼؼز شؼؼؼْٚه ملؼؼؼٚ ـٕٚؼؼؼٝ ا مٚمؼؼؼٜ ؾٔٓؼؼؼٚ تًيؼؼؼٔؿ ؾ

احل  ٞد لمْٓؿ نطؼـ حئؼك  ؼـ شؼًٔ  افَىؼٚق: وٕؼف ظْؼ  افتْؼٚزع ت دخؼقـ  ؼٚبد ؾّؼـ افؼذن ً َؼ ف  

: اّـؼؼز. َٕؼؼؾ ا ؼؼـ ًمٍِؼؼحى ظؼؼـ حئؼؼك  ؼؼـ شؼؼًٔ  نطؼؼـ نل ظؼؼـ ؽؼؼرك ًٕؼؼٔٝ اِق لنطْؼؼف حئؼؼك  ؼؼـ  ؿؼؼٚفقا

ناؼ : ننؼف مؼٍر مؼع رجؼؾ ؾًؼٌَف ت افؼ خقـد ثؼؿ ؿؼٚـ: فؼق نظِؼؿ ننؼؽ نـؼزي  ٔؼقف  شًٔ  افَىٚق صٔ 

ًَٔؼؼ ف اّـؼؼزد  مؼؼٚ تَؼؼ متؽد لفُْٓؼؼٚ افًؼؼْٜد ؾًْؼؼ  افؼؼ خقـ لاخلؼؼرلج ّق ؾٔٓؼؼٚ تُؼؼر ًمه فألصؼؼخٚص ؾ

ء مـ ـؾ لجف ؾَٔ ف اّيّـ.  لظْ  ادْٚزظٜ لاُشتقا

ـٍ افرجًؾ افرجؾي ت شِىٕٚف»ؿٚـ:  ف نل لُ تفد ؾُؾ مـ ـٕٚٝ فف لُ ٜ د نن: ت مُِشلُ  ٗم

افقُ ؼؼٜ  شوُ  ٘ذٕؼؼف»: طـؼؼزم نل  ؼؼٌرم ؾؼؼال جيؼؼقز افتَؼؼ ف  ؼؼغ    ؼؼف وُ  ٘ذٕؼؼفد فؼؼذفؽ ؿؼؼٚـ افٌْؼؼل 

ؼؼٚ  ؼؼف وُ  ٘ذٕؼؼفد  افُؼؼزم: مثؼؼؾ ومؼؼٚف ادًؼؼِّغد ومؼؼٚف افًيّؼؼكد ُ جيؼؼقز نحؼؼ  نق ً هؼؼع  ؼؼغ    ؼؼف ومٚمه

ً ًؼّٓٚ افًِؼًمء: ا مٚمؼٜ افهؼٌرمد ومؼٚف ادًؼج   َقـ:  ؾد  ٚ ؾالقد لافقُ ؼٜ افهؼٌرم هؼل افتؼل 

ٚ ت مًؼج ى راتؼٛ ؾؼال جيؼقز ّحؼ ى نق  تَؼ ف ؾٔهؼع  ؼغ    ؼف مؼـ ؽؼر وذٕؼفد  ي ومٚمه افراتٛد ؾّـ ًظغد

 ؼؼؼؾ ؿؼؼؼ  ؾَٓٚكٕؼؼؼٚ: وق مؼؼؼـ تَؼؼؼ ف ؾهؼؼؼذ مؼؼؼـ ؽؼؼؼر وذق ا مؼؼؼٚف جؼؼؼٚز ف مؼؼؼٚف ورجٚظؼؼؼفد لتُِّؼؼؼٜ افهؼؼؼالة 

ٜى راتٌؼؼٜ مؼؼـ ؽؼؼر وذق  ًؼؼ كد  هؼؼع هؼؼقد  ؼؼؾ  َقفؼؼقق ظؼؼذ ادنؼؼٓقر  ظْؼؼ  ادتؼؼٖخر ـ: مؼؼـ  ؼؼذ ت مجٚظؼؼ

ؼؼؼٚ  ؼؼؼؿد ؾؼؼؼ٘ق  ؼؼؼالتف  ٚضِؼؼؼٜ ل ؼؼؼالًة مؼؼؼـ ظِؼؼؼؿ احلؼؼؼٚـ خٍِؼؼؼف  ٚضِؼؼؼٜ: ّق افٌْؼؼؼل  ؿؼؼؼٚـ:  طا مؼؼؼٚف ومٚمه

 د ؾال   مـ وذٕف.شلُ  ٗمـ افرجًؾ افرجؾي ت شِىٕٚف وُ  ٘ذٕف»

ؼؼؼٚدطؾَْؼؼؼػ ظْؼؼؼ  حؼؼؼ  ٞ افٌْؼؼؼل   َؼؼؼقـ: وذا تؼؼؼٖخرت  د متؼؼؼك جيؼؼؼقز  وذا نذق ٕؼؼؼصَّ ها نل نذق ًظرؾه

د لهؼذا افؼذن منؼٝ ظِٔؼف افتًّؼٔؿ ظْؼ ٕٚ  : وذا تؼٖخر ومؼٚفو -تًّؼٔؿ افؼقزارة-ظـ ثِؼٞ شؼٚظٜ ؾهؼِقا

: نق  ًٜ نن مجٚظؼؼٜ ادًؼؼج  نق  ٍؼؼقت افقؿؼؼٝد مؼؼٚ ؿؼؼٚفقا ؾؼؼسة  تَؼؼ ف نحؼؼ هؿ لً هؼؼعد نل خقؼؼ اجلًمظؼؼ

ؿ نحؼ هؿد  تؼٖخر ظِؼٔٓؿ ٕهؼػ شؼٚظٜ ؾَؼط ر ؼع شؼٚظٜ شؼٚظٜد نق  ٍؼقت افقؿؼٝد ؾحْٔئؼذى  هؼع  ؼ
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تَ ف  ؿ مرة ظٌ  افراـ  ـ ظقؽد لمؼرة تَؼ ف  ؼؿ ن ؼق  طؾ٘ق افهحٚ ٜ ملٚ تٖخر ظِٔٓؿ افٌْل 

 تٖخر ظْٓؿ ت مقوًغد حتك خنقا نق تٍقهتؿ افهالة. طد افٌْل     ُر افه  ؼ

د  ًْؼؼؼؼل: ادُؼؼؼؼٚق افؼؼؼؼذن ً ُؼؼؼؼرف ؾٔؼؼؼؼف افْؼؼؼؼٚسد لهؼؼؼؼق  ؼؼؼؼ ر شلُ  ًَؼؼؼؼ  ت  ٔتؼؼؼؼف ظؼؼؼؼذ تُرمتؼؼؼؼف»ؿؼؼؼؼٚـ: 

ؼؼٚ نق  ًؼؼٖـ  ؼؼٚحٛ افٌٔؼؼٝ: نيؼؼـ ش ٘ذٕؼؼفوُ »ادجِؼؼسد  د لفؼؼذا ؾؼؼ٘ق اّدب نق افنؼؼخص وذا دخؼؼؾ  ٔته

نجِس  ؾٕ٘ف ؿ   ُقق فف مُٚقو هق جيِس ؾٔف مًتٚد  جٌٕٚف نؽراضو مًْٜٔد نل ت مُؼٚقى مؼـ افٌٔؼٝ 

ٚ  خؼؼؼر شؼؼؼٖٔيت  ًؼؼؼ كد  ٍه ُ  رؽؼؼؼٛ نحؼؼؼ و نق جيِؼؼؼس ؾٔؼؼؼف: ّنؼؼؼف  ُؼؼؼقق  ْيؼؼؼر ؾٔؼؼؼف وػ افْؼؼؼٚسد نل ً ر ؼؼؼ  وؼؼؼٔ

ؼٚ جِؼس ت  خؼرك لمل جيِؼس لفذفؽ ؾؼ٘ق ن ًه حؼ  افًَؼالءد لهؼق اّحْؼػ  ؼـ ؿؼٔس ـؼٚق وذا دخؼؾ  ِ

ًٖدٕك  ؼؼ ؾؼؼ ت  ؼؼ ركد ؾَٔؼؼؾ فؼؼف: ملي لننؼؼٝ مؼؼـ شؼؼٚدة افَؼؼقف لـؼؼزائٓؿد ؿؼؼٚـ: ّق نجِؼؼس ت  ِؼؼسى ؿ ٍّ

ًٖؿلد  َؼٚـ فؼف: ؿؼؿ ؿؼؿ جؼٚء ؾؼالق ؿؼؿد لفؼذفؽ دائؼًمه اّدب  ٛى ؾ ُّٛ ويلَّ مـ نجِس ت  ِس ؿر  نح

ٚ ت افهؼحٔح مؼـ حؼ  ٞ نق  ِس حٔ ٞ  َقـ فؽ  ٚحٛد ن ًؾ ذفؽ مٚ ت مًِؿد لنطْف نيوه

:  ؼؼؾد يل ّجؼؼؾ مُؼؼٚق  ؼؼالتؽ طفٔؼؼزلرك ؿؼؼٚـ فٌِْؼؼل  طننؼؼف ملؼؼٚ دخؼؼؾ ظِٔؼؼف افٌْؼؼل »ٌظتٌؼؼٚق: 

ا ن ع ؾٔفد ؾَٚـ: نيـ ن ع   د ًنخذ مْف نق افنخص  ًتٖذق ت هذك ادقاوع.شمًج ه

 

 اهلل: رحمه المصنفقال 
وذا حيت افهالة ؾِٔٗذق »: ط قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل    َايو بٔ احلٜٛسخعٔ  -27

 ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.شنح ـؿد لفٔٗمُؿ نـزـؿ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

وذا حيؼؼؼؼت افهؼؼؼؼالة »ؿؼؼؼؼٚـ فؼؼؼؼف:  ط: نق افٌْؼؼؼؼل    هؼؼؼؼذا حؼؼؼؼ  ٞ مٚفؼؼؼؼؽ  ؼؼؼؼـ احلؼؼؼؼق رث

 .شؾِٔٗذق نح ـؿ
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ٚ  شح ـؿؾِٔٗذق ن»ؿقفف:  ُه ـٚق ت ؿقمف لمل  ًؽ ت اد  ْٜد لهذا  ؼ فْٚ ظؼذ  : ّق مٚف

ًٛ وطٓٚرك ت افٌِ اقد ؾَ  نمر  ف افٌْل   .طنق اّذاق ؾرًض ـٍٚ ٜد لجي

مل جيًؾ فألذاق ذضهٚ مؼـ حٔؼٞ افَؼر ق لافًِؼؿ  ٚفًؼْٜد  شؾِٔٗذق نح ـؿ»: طلؿقـ افٌْل 

ٚ اّمٕٚؼٜ ت دخؼقـ افق ؿؼٝ لاّمٕٚؼٜ ت افْيؼرد ؾؼ٘ق ادؼٗذق  رؿؼك ظؼذ نظؼذ لوًٕم ذط اّذاق ظّقمه

ؼؼؼؼٚ  هؼؼؼؼٍٜ اّذاقد لنق  ُؼؼؼؼقق ٕؼؼؼؼ ن   ظؼؼؼؼٚدةه ت افٌِؼؼؼؼ  ل ؼؼؼؼٗذقد ـؼؼؼؼًم نق مؼؼؼؼـ ذضؼؼؼؼف نق  ُؼؼؼؼقق ظٚمله
مُؼؼؼؼٚقى

 افهقت  ٔتهٚد هذا هق ادنسط ؾٔف دلق مٚ ظ م ذفؽد لـؾ افْٚس ؾٔف متَٚر قق.

   ه ؾ ظِٔٓؿ اّـز.د ؿقفف: لفٔٗمُؿ نـزـؿ  نّؾ  ٍتغشلفٔٗمُؿ نـزـؿ»ؿٚـ: 

د جؼؼؼؼٚءت ت حؼؼؼؼ  ٞ نيب مًؼؼؼؼًقد افٌؼؼؼؼ رن  اّلػ افتؼؼؼؼل ذـرٕٚهؼؼؼؼٚ ؿٌؼؼؼؼؾ ؿِٔؼؼؼؼؾ: لهؼؼؼؼق اّـؼؼؼؼز شؼؼؼؼْٚه

 د ؾ٘ق اّـز شْٚه مَ ف ظذ ؽرك.  

ٜى ؾٕ٘ؼؼؼف لاّمؼؼؼر افثؼؼؼٚي ؼؼؼٚد ؾؼؼؼ٘ق ـؼؼؼٚق افؼؼؼؼًؽ ذؽي لُ ؼؼؼ ؿ ذؾه ـً د  ؼؼؼٖـزـؿ نـؼؼؼًز : نق  ُؼؼؼقق ادؼؼؼرا

ٚ ظذ شٌٔؾ افقجقب: ّنف ذل شؼ ٚ حْٔؼذاؿ ؾٔؼ خؾ ت ظّؼقف ؿؼقـ  ُقق مَ مه ِىٚقد ؾُٔؼقق مَؼ مه

لوق ـؼؼؼٚق افؼؼؼؼؽ  ٌؼؼؼر افقُ ؼؼؼٜد ؾؼؼؼال ظؼؼؼزة ت  شُ  ؼؼؼٗمـ افرجؼؼؼًؾ افرجؼؼؼؾي ت شؼؼؼِىٕٚف»: طافٌْؼؼؼل 

ؼؼٚ لُ »: طافتَؼؼ  ؿ  ؼؼؼؽى وُ  ؼؼؼؽ إُتًؼؼٚب فَؼؼر ش ؾَؼؼطد لفؼؼذفؽ ؿؼؼٚـ افٌْؼؼل  ؿؼؼ مقا ؿر نه

ء شتَؼؼ مقهؿ ءة شؼؼقا ء نل افتؼؼ  ـ د لؿؼؼٚـ افًِؼؼًمء: وق ـؼؼٕٚقا ت افَؼؼرا لت افٍَؼؼف شؼؼقاء لت افؼؼ  ـ شؼؼقا

ًَٔؼؼ ف افَؼؼرر ظؼؼذ ؽؼؼرك ؾَؼؼط افَؼؼرر: فَؼؼقـ افٌْؼؼل  ء ؾ ؼؼٚ لُ تَؼؼ مقهؿ»: طشؼؼقا د شؿؼؼ مقا ؿر نه

 لؽرهؿ مـ افْٚس شقاء.

ٜو  شومٚمؼؼؼؼٜ افًؼؼؼؼريب»لنمؼؼؼؼٚ حؼؼؼؼ  ٞ:  ؾٚدَهؼؼؼؼقد  ؼؼؼؼف فًؼؼؼؼٚق افًؼؼؼؼريب ؾَؼؼؼؼط: ّق ؽؼؼؼؼر افًؼؼؼؼريب ؾٔؼؼؼؼف ًفُْؼؼؼؼ

ءة  ٚ ؿراءد لمٚ ظ ءد هذا هق ادذهٛ ظْ  ؾَٓٚئْٚ.لتتًِؼ  ٚفَرا   م ذفؽ ؾٚفْٚس ؽر ؿر شى شقا

ػ   ػ   ػ   ػ 
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د ؾ٘ق مل » قاٍ ي٘: ♀ إٔ ايٓيب     عٔ عُسإ بٔ سصني-82  ؾد ؿٚئًمه

اد ؾ٘ق مل تًتىع ؾًذ جْٛ  زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايبدازٟ. ،شتًتىع ؾَٚظ ه

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ٚد : قاٍ ي٘ :ؿقفف دقاٍ ي٘ ♀ت ح  ٞ ظّراق نق افٌْل  ّق ظّراق ـٚق مر وه

  فْٚ  ش ؾد ؿٚئًمه » :♀ؿقـ افٌْل د ش ؾد ؿٚئًمه »لجٚء نق مروف ـٚق افٌقاشرد ؿٚـ فف: 

 ظذ نمر ـ:

داّمر اّلـ ـى ؾٕ٘ف ذطو ت  : نق افَٔٚف رــ ت افهالةد لمر مًْٚ ننف ؿ   ُقق ذضهٚ ت رـ

  .رــ تٌُرة ا حرافد ؾال تهح تٌُرة ا حراف ت افٍر وٜ وُ حٚـ افَٔٚف

ٚء  َقفققل ش ؾد ؿٚئًمه » ♀لؿقـ افٌْل  ٓي َي ًٍ د  :هل ادًٖ ٜ افثٕٜٚٔد اف وق ادرا

ٚد  ًه ا ظذ ؿ مٔفد لنل ٍٜ افَٔٚف ٚفهالة ؿٚئًمه دـ ـٚق مًتىٔ مـ ُ  مٚ: هق نق ادرء  ُقق مًتّ ه

ًتّ  ظذ ؿ مٔف ؾِٔس  َٚئؿد لافذن فٔس  ًّتّ ى ظذ ؿ مٔف هق افذن وذا رؾع ؿ مٔف مل  ًَطد  

ا ظذ ؽرمهٚ   لق اظتًمد ظًِٔٓم د نل نق  ُقق مًتّ ه ـّـ  ًتّ  ظذ  دؾٓذا ُ ً ًّك ؿٚئًمه

  د.قؿجلِقسد نل ظذ جً ك ت افرت امًَ تف 

الة ؿٚئًمه لاجٌٜ لفق ـٚق ُ  ًتىٔع افَٔٚف وُ نق افًًِمء  َقفقق: وق افه الفؾٚئ ة هذا افُ

امًت اد ؾٔجٛ ظِٔف حغّ ه  ذاؿ. د نل مًتْ ه

 َباُب صالة إلمريض
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انق  ًض افْٚس ُ  ًتىٔع افَٔٚف  ًٍْف فُـ  ًتىٔع مًت : قرة هذك  د  ٖق جيًؾ   ك ٌّ ه

نف جيٛ ظِٔف افَٔٚف ـذفؽد هذا نظذ ج ار نل طٓرك ظذ ج ارد ؾًذ ؿقـ ادتٖخر ـ مـ ؾَٓٚئْٚ 

ٌّ حٚ ٌّ ـ ادًتْ  لفٔس ادًت ؾٓق افذن  ًتّ  ظذ ظهٚد ؾِق نق  :  د لوًٕم ادًًتْ د لنمٚ ادًت

اامر ا ظذ  ؽ ًتىٔع افَٔٚف  ًهٚ فُـ ُ  ًتىٔع   ل ٚ ؾَْقـ: جيٛ ظِٔ ءه ت افَٔٚف مًتّ ه

ا نل :ظهٚد هذا ظذ ادنٓقر ظْ  ادتٖخر ـ  ّق  ًوٓؿ ؿٚـ: مـ مل  ًتىع افَٔٚف وُ مًتّ ه

ا مل  ِزمف افَٔٚف.  مًتْ ه

ا ظْ  افْير لفُـ ادنٓقر ظْ  ادتٖخر ـ افَقـ اّلـد لافَقـ افثٚي: فف حظو ؿقن    .ج ه

 : ظ ف اُشتىٚظٜ ت افَٔٚف هلٚ نشٌٚبد شؾ٘ق مل تًتىع»ؿقفف:  

ٚ.نح هٚ َه  : افًجز احلََٔلد  ٖق  ُقق ادرء ُ  ًتىٔع افَٔٚف مىِ

ٚ.: نق  ُقق افَافًٌٛ افثٚي  ٔٚف  ز   ت مروف وذا ـٚق مر وه

 ك.ءنق  ُقق افَٔٚف  ٗخر  ر: افًٌٛ افثٚفٞ

ٚد هق  حٔح افٌ قد  فُـ  ًِؿ وق ؿٚف جٚءك افًٌٛ افرا ع : نق  ُقق افَٔٚف ً ًٌُف مروه

ٌهٚ مٚ  ُقق ذفؽ ت افًُقر مثاله.  ادرضد لؽٚف

ٚ افَٔٚف فُـ ت ؿٔٚمف حرجو لمنافًٌٛ اخلٚمس ًه ٜ خٚرجٚق ظـ افًٚدة.: نق  ُقق مًتىٔ  َو

اد ؾ٘ق مل  قج  رءو  مْٓٚ  هذك وًٜ نشٌٚبد وذا لج  لاح  مْٓٚ ًن ٔح فِّرء نق ً هع ؿٚظ ه

د ؾتج ك  ًتىٔع  اد لـثر مـ افْٚس  تًٚهؾ ت احلََٜٔ تًٚهاله  ْٔٚه حرف ظذ ادرء افهالة ؿٚظ ه

اد َٕقـ:  ال ا ادق لافق قـ وػ ادًج د ثؿ  ً  ذفؽ ً هع ؿٚظ ه تؽ  ٚضِٜد نل  ُقق ؿٚدره

ا ظـ افَٔٚف  ً  ذفؽد ؾٔجِس ت افهالة ـِٓٚد ؾَْقـ:  ظذ افَٔٚف ت ًرــ تٌُرة ا حراف ظٚجزه

ف ؿٚئًمه ثؿ  ً  ذفؽ  ِس وق مل تًتىع افَٔٚف.   التؽ  ٚضِٜد  ؾ جيٛ نق تُز تٌُرة ا حرا

 .ُ جيقز نشٌٚ ٚ وًٜد ؽر هذك اّشٌٚب شؾ٘ق مل تًتىع»ؾَقفف:  قوذ
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ا»ؿٚـ:  اد شؾهؾد ؿٚظ ه اد لؿقفف نن: ؾهؾ ؿٚظ ه ز افهالة ؿٚظ ه ا» :لهذا   فْٚ ظذ جقا  شؿٚظ ه

ءو  ا ؾٓق جٚئزد شقا هذك  ٌٜٔ ظٚمٜ تنّؾ ـؾ  ٔغ اجلِقس لافًَقدد ؾُؾ مٚ ً ًّك ؿًقده

ٚد ـٓٔئٜ اجلًِٜ  غ افًج تغد نل جِس مٚدب جِس مس د  ٚد نل مٍسصه ٌِٜد نل جِس ا ؿ مٔف وػ افًَه

ٌهٚ اّخرمد نل جِس دت ٔه متُئهٚ ظذ وح م ؿ مٔف ٕٚ  ٚد ـؾ جًِٜ جيقز جِقشٓٚد  ؾ فق جِس ٌ

اد لافُرد ـٚق ت ظٓ  افٌْل  ئز:حتك ظذ ـرد هق جٚ ـًم  د♀ّنف ً ًّك ؿًقده

ِد   .♥ؿ تًرؾقق ت نـثر مـ ح  ٞ ملٚ تقوٖد لملٚ جِس ً ً

 ٚنؾوؾ هٔئٚت افًَقد  ؾٚدَهقد نق ـؾ جًِٜ  قزد فُـ م 

ٚ ت رــ افَٔٚفد  ًّْك ًه ننف ظٚجزو  :ظًِمكٕٚ  َقفقق: وق نؾوؾ هٔئٚت افًَقد وذا ـٚق جٚف

ٚ هل افتل لردت ظـ افهحٚ ٜد ظـ افَٔٚف ؾجِسد ؾ٘ق نؾوؾ هٔئٚت افًَقد افس عد ؿٚفقا: ّ َّ 

ًِقق مس ًغ ع مًرلؽد هٔئٜ جيًِٓٚ نؽِٛ احلٚض ـد جيلرلن ؾٔٓٚ ح  ٞ مرؾقعد افس ُّ 

 اِقد هذك نؾوؾ اهلٔئٚتد لهل افتل لرد  ٚ ؾًؾ افهحٚ ٜ روقاق اب ظِٔٓؿ.

ٚد امل تًتىع افًَقد لُ  :د ننشؾ٘ق مل تًتىع»ؿٚـ:  ًه ؾهؾد  :د ننشؾًذ جْٛ»فَٔٚف م

ٚد لؿقفف: ىمو ًه ٚد ىنق مـ مل  ًتىع افًَقد ؾٕ٘ف ً هع مو :ًٕتٍٔ  مْٓٚ شظذ جْٛ»ج ًه ج

 ضطج ع ب طت  ر األفضؾقة ثالث:وهقئ ت آ

ٚ ظذ صَف اّيّـد نن: جٌْف نلهلٚ ًه : نق ً هع ظذ جٌْف للجٓف وػ افٌَِٜد ل ُقق موىج

ٚ فيٚهر  َه ؾ اّيّـد ملٚذا ؿِْٚ و ٚ اّؾوؾ  ّنف موىجعو ظذ جْٛ ُ ظذ طٓرد ؾُٔقق مقا

ْٜ ت افْ ًً ٜه فِ ؾَ ٚ ظذ صَف اّيّـ مقا ًه د قفد لت دؾـ ادٔٝد لؽرهٚاحل  ٞد لنق  ُقق موىج

 لافؼع ظٚدتف: نق  ٖمر  ٚفْيٚئرد ؾ ائًمه  ٖمر  ٚفْيٚئر ادتنٚ ٜ.

ٚ وػ افٌَِٜ.اف رجٜ افثٕٜٚٔ ٓه  : نق ً هع ظذ جٌْف اّين متج
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ُّٛ اف رجٜ افثٚفثٜ فف نق  رؾع رنشف ؿِٔاله  : نق ً هع ظذ طٓرك لؿ مٚك وػ افٌَِٜد لً ًتح

 لٕحقهٚ. ةى نل لشٚدةى  ّخ َّ 

لـؾ هذك افثالث  قز مـ ؽر ـراهٜ ّح هٚد فُـ ت اّؾؤِٜ  ٌ ن  ّٚلػد ثؿ افثٕٜٚٔد  

د نن :ثؿ افثٚفثٜد ؾٓق مـ  ٚب اّؾؤِٜد لؿ مْٚ اّلفٔغ ٌٛ   .جْٛ افٌ ق :ّ ٚ طٚهر اجلْ

ٛى ٕٚئًمه ظذ جْ اُوىجٚعد ؾَ  ً ًّك اُوىجٚعّق ادَهقد  :لؿِْٚ وق افثٚفثٜ جٚئزة

 .ق ٕٚف ظذ طٓرك مـ  ٚب افتٌِٔٛول

ا ظـ رــ افَٔٚفهذك اهلٔئٚت افثالث: افَٔٚفد لافًَقدد لافْقف ظذ جْٛ    .دـ ـٚق ظٚجزه

 ؾًعٍّ 
ـى ا ظـ ًرـ  خر: ـٚفرـقع لافًجقد ؾ٘ق حُّف  تِػد ؾّـ ظجز  لنمٚ مـ ـٚق ظٚجزه

 ظـ رــ افرـقع لافًجقد ؾٕ٘ف جيقز فف افًَقد ؾًٔٓم.

د وذلافرـقع  د لجيقز نق  قجيقز فف نق  ًٍِف ؿٚئًمه افًجز ظـ افرـقع جيقز فف نق  ًٍِف ؿٚئًمه

ا اد لافًٚجز ظـ افًجقد  ًٍِف ؿٚظ ه  غ افًج تغ ؿًقدد ؾًٍِٔف ت  ّقَّ  :اّنًٛ د ًٍِف ؿٚظ ه

 مْفد لجيقز فف نق  ًٍِف ؿٚئًمه وق مل  ًتىع افًَقدد فُـ  تٍِقق ظـ افَٔٚف مـ 
ٜى ٜى ؿر ٌ  فجٜٓ ننَّ هٔئ

 َّٕ ا ظـ افرـقع لافًجقدد ؾ٘ د مـ ـٚق ظٚجزه ا مع و ًمءد نل ؿٚئًمه مع و ًمءد ؾٔقم  و ًمءه ف ً هع ؿٚظ ه

 لؿ  جٚء ت ذفؽ ح  ٞ جٚ ر ظْ  افٌَٔٓل.

ا ظًْٓم  :ومعـك اإليؿ ء نق  قم   رنشف مع مٔالق  ًض جً ك و ًمءه  ًرهاد ؾ٘ق ـٚق ظٚجزه

ٚ  نن ظـ افرـقع لافًجقدد  ًه ٚ فُـ جيًؾ و ًمء شجقدك نـثر مـ و ًمء رـقظفد ؾٔقمٌ م ًه   هلًم م

ظْ مٚ  ذ ظذ افراحِٜ لهق  قم د  قم    ًجقدك نـثر مـ و ًمئف  ♀ـًم ؾًؾ افٌْل 

 فرـقظف.

ػ   ػ   ػ   ػ 
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ق افًٚجز ظـ افرـقع لافًجقد  قم : ؾًّْك ذفؽ ننف شَىٝ ظْف اهلٔئٜ ولحٔٞ ؿِْٚ  

ف شَط ظْف هٔئٜ افًجقدد لوًٕم ّنَّ  : وع    ف ظذ اّرض ت افًجقد ُِٜٔد ؾال  ِزمف نق ٚف

  ٍُٔف ا  ًمء ؾَط.

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
ـَ َكْصً  ، الْ " قاٍ:    عٔ ضعد بٔ أبٞ ٚقاٍص-89 حدوا لل لحًدا، واكص قا طؾلَّ الؾَّ ِ

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد َٚطًِ. "♀كؿ  ُُّـع برسقل اهلل 

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

 ♀هذا احل  ٞ ح  ٞ شً ى   فْٚ ظذ اّؾوؾ ت هٔئٜ اف ؾـد لؿ  ـٚق افٌْل 

ٚد ؾ ـ ظذ نق افِح  لافنؼ ـالمهٚ جٚئزد  ًه لمًْك ت حٔٚتف   ؾـ ن حٚ ف  ٚفِح  لافنؼ م

ر ؼ احلؼ لاهل م لاف  ـد ِح  ؿ  مٚـ ظـ ضد لفذفؽ ادً هق ادٔالق :افِح  ت ن ؾ افٌِٜ

 َِّ ا.ح : هق نق ًح لاف  ٍر احلٍرة ثؿ ً ًمـ حٍرة نخرم ؾتُقق مٚئِٜ ت اجلْٛد ؾًّٔك حل ه

 .ًْٔم افنؼ: ُ حل  ؾٔفد لوًٕم تُقق احلٍرة  ال حل  نن  ال مٔالق  

 نجٚزمهٚد لفُـ افْزاع  غ نهؾ افًِؿ نهيًم نؾوؾ  ♀لـالمهٚ جٚئز ّق افٌْل 

اد لإهٌقا ٚ نق اّؾوؾ هق افِح  مـ ح  ٞ شً د ؾٕ٘ف ؿٚـ: نخذ ؾَٓٚكٕ  "احل لا يل حل ه

ٌهٚد ـًم ً ْع  رشقـ اب  ـي َٕه ٌٌَِّ ا ـًم ً ْع  ٚفٌْلد "♀ظعَّ اف د ؾَٚـ: احل لا يل حل ه

د لؿٚـ افهحٚ ٜ:  ♀ؾ ـ ظذ ننف ً ِح : وذ افٌْل  ملٚ تقت نرشؾ وػ افالح  لافنٚؾد

ُه ؾًِْٚك  ٚفٌْل   "ٕختٚر مٚ اختٚرك اب ُه ♀فٌْٔف ؾّـ نتك مًْٓم نل ح  نل د ؾٖتك افالَّ

 .ؾِح لا فف"

ِد اجلٌ  ♀لهل ؿؤٜ نؾًٚـ افٌْل  :طـدك  ق طدة أُّقلقة مشفقرة ٜٔد وذا ـٕٚٝ ؽر ٌد

ْٜٔ نف ُ  افَٚظ ة ظْ  افًًِمء : ًّْك دمَهقدة ًً ن ٚ  :ن ٚ ًؾًِٝ  ٚظتٌٚر افًٚدةد هؾ ت ـ ظذ اف

 جَنَائِزال كتابُ
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ْٜٔد اّ ؾ ُ ت ـ ًً ْٜٔد ؾُؾ مٚ ؾي  :ظذ اف ًً ًٌ ًي ن ٚ ُ ت ـ ظذ اف  ♀ؾ  ٚفٌْل ؾ نل ًؾ

 َّْ ًً َِّ مـ  ٚب افًٚدة ُ ؿه  هلٚ ؾ٘ ٚ فًٔٝ   َِّ  دح ٜد مثؾ اف  ح .افرشقـ مٚ ؿه  اف

 َِّ ٜو نؾوؾ مـ افنؼد فُـ َٕقـ اف ّق افهحٚ ٜ ؾّٓقا ذفؽد ؾٍّٓقا نق اب ُ  :ح   ًْٔف ًشْ

َِّ  تٚر فٌْٔف  ّجؾ  :ح وُ اّؾوؾد ثؿ ؾّٓقا نق هذا هق اّؾوؾ حل  ٞ شً  ؾٚحتجٚجْٚ  ٚف

اخلالؽ ؾٔٓٚ  اؾًؾ افهحٚ ٜد لنمٚ افَٚظ ة اّ قفٜٔ  ذاهتٚ ؾ٘ ٚ ُ ت ـ ظذ اّوؾؤِٜ لهذ

لهل ننقاعد لمـ نحًـ مـ تُِؿ  ♀ّق مـ نصٓر ادًٚئؾ نؾًٚـ افٌْل  :منٓقر

مـ ظًِمء افنٚؾًٜٔد فف ـتٚبو ـٚمؾ ت دُئؾ نؾًٚـ افٌْل ظـ دُفتٓٚ ن ق صٚمٜ ادَ د 

♀. 

د فف "افٌحرادحٔط"د لافٌ ر افزرـق ت ♥ف ل حٞ ـثرو مـ ادًٚس ـ نؾًٚف

 مٌحٞ مـ ننٍس مٚ ـتٌف اّ قفٔقق ت هذا افٌٚب.

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
رى ّي لُ ثي  ٍّٛ فٔس ت حي »: ♀ قاٍ، قاٍ ايٓيب    عٔ أبٞ ضعٝد اخُلدزٟ-03

لد   ؿٜد لفٔس ؾًٔم دلق وس نلاؾى ذ  ؿٜ حتك  ٌِغ وًٜ نلشٚؾد لُ ت مٚ دلق وس 

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.، ش  ؿٜ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
يب شًٔ د لرد ؾٔف ادهْػ ح  ثهٚ هق ن ؾ هذا افٌٚبد لهق ح  ٞ نن "ـتٚب افزـٚة"هذا 

ٍّٛ »ؿٚـ:  ♀نق افٌْل  د هذا   فْٚ ظذ لجقب افزـٚة ت شرى   ؿّٜي لُ ثي  فٔس ت ح

َّّ  ♀ّق افٌْل  :اخلٚرج مـ اّرض مـ احلٌقب لافثًمر   .ك احلٛ لافثّرش

ٌب  :مٍٓقف ادخٚفٍٜ ا نل مً ّي ٚ لُ ثي نق مٚ مل  ُـ ح ٚ  ًم ؾٕ٘ف ُ زـٚة ؾٔفد لمٚ افذن ً ِحؼ ِحي ره َه

ٛد   ر ّي لافثَّ   ٚحل

َٓٚء  َقفقق ًٍ ٛد اف خرد ؾٚدُٔؾ اد خرمُٔؾى مي  ر ـًؾ ّي لافثَّ  : وٕف ً ِحؼ  ٚحل هق افذن ؾٔف  : َّ

ُه نل ؽر مٖـقـد لاد َّ  ءه ـٚق مٖـق ٚد ل ْٚءه ظِٔف :رخي افزـٚةد شقا ؾقج لا نق : هق افذن جًيًؾ ؿقته

خرنق ـؾ احلٌقب لاف: ّرلافثَّ  ٛد ادْٚط افذن ً َٚس ظذ احلٍ   .ثًمر ًتُٚـ لت َّ

ٌَّ  دلنمٚ مٚ ُ ً  خر ـٚفٍقاـف مثاله  تفد مثؾ  ًض افٌَقـ ؾٕ٘ف ً ٌٚع نل مٚ ُ ً ُٚـ لوًٕم ً ٌٚع  ح

َـّ  ا هذا هق افوٚ طد نخذٕٚ هذا افوٚ ط ؾًٔم ً ز ةد ً ٌٚع  ٚفر ىٜد ؾٓذا ُ زـٚة ؾٔفد وذه كد لمٚ ُ  ٚجلزَّ

َـّ  ٍّٛ » :♀ ك مـ اخلٚرج مـ اّرضد مـ ؿقـ افٌْلً ز رى   ؿٜ حتك ّي لُ ثي  فٔس ت ح

 .ش ٌِغ وس نلاؾى 

 زَّكَاةال كتابُ
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ٍّٛ »ؾَقفف:   .  ـ ظذ مٚ افذن جيٛ ؾٔف افزـٚة شرى ّي لُ ثي  ت ح

هذا هق افْهٚبد هذا هق ٕهٚب اخلٚرج مـ اّرضد لجيٛ  شحتك  ٌِغ وس نلاؾى »ؿقفف: 

 . د  ًتَر افقجقب ذفف ظْ  افيٓقر لاحلهٚدد ؾٔجٛ ظْ  احلهٚد ل ًتَر ظْ  لوًف ت افٌٔ ر

د لُ ت مٚ دلق وس »ؿٚـ:  هق ا  ؾد لهذا  :لدذد افشلدى   ؿٜذحتك  ٌِغ وًٜ نلشٚؾى

  فْٚ ظذ نق مٚ ـٚق دلق وسى مـ ا  ؾ افًٚئّٜ ؾال زـٚة ؾٔف وُ نق تُقق ظرلض  ٚرةد 

  ٞ.ًذ ٝ فتٌٚعد لفًع نذـر ـٔػ نؾرؾ  غ ظرلض افتجٚرة لؽرهٚ  ً مٚ ن ل هذا احل 

د نن وسى مـ ا  ؾد لهق نؿؾ افْهٚب ت زـٚة ا  ؾد لؾٔٓٚ صٚةد ؿٚـ: شذلدى »ؿقفف: 

ْٚ ظذ افْهٚب ت افٍوٜد ؾ٘ق ٕهٚب افٍوٜ وًٜ شلفٔس ؾًٔم دلق وس نلاؾى   ؿٜ» د هذا   فُّ

د لهل تًٚدـ مٚئتٚ درهؿ.   نلاؾى

ظذ نق  "افٌر ٛ"ٚحٛ د اشت ـ  ف  ًض افًًِمء لهق اشت ُـ نيب ًظٌٔ   شنلاؾى »لؿقفف 

ٔبٚد  اد لمل  ًؽ ًحِ ٜه وُ وذا ـٚق تٌَزه احلع ُ زـٚة ؾٔفد ؿٚـ: ّق افذهٛ نل افٍوٜ ُ  ًّك ًنلؿٔ

ف صخص فالشتًًمـ نل افًٚر ٜ ؾال زـٚة ؾٔفد لهذا  ُي َِّ ل ْٚءه ظذ ذفؽد ؾ٘ق احلًعَّ ادهْقع لا

فق نراد مىِؼ افذهٛ لافٍوٜ نق ؾٔف اُشت ُـ فىٔػ مـ نيب ًظٌٔ  مـ هذا احل  ٞ: ّنف 

 افزـٚة فًزَّ  ٌر اّلاؾد لوًٕم ؿٚـ: مـ افذهٛد لاّلاؾ وًٕم هل ته ؾ ظذ افتدَز ؾَط.

ْٚ ظذ زـٚة اخلٚرج مـ اّرضد لزـٚة  ّٜٔ اّنًٚفد لزـٚة افَْ  ـ لمهٚ هذا احل  ٞ دفَّ 

 .افذهٛ لافٍوٜد ظذ شٌٔؾ اجلِّٜ

نن ظرلض افتجٚرةد لفٍْٓؿ  دافتل مل  ذـرهٚ ادهْػ زـٚة افتجٚرةمـ ننقاع افزـٚة   َلي 

 ؿٚظ ةه مّٜٓ ت ؿؤٜ ظرلض افتجٚرةد متك  ٛ ؾٔٓٚ افزـٚة 
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 ُا لً -ُل ا مجٚع : ًح نل ٚ متٖخره ظه ج  ؾٔٓٚ ظْ  ا ـ حزف لمـ لظزت  ًحُل ّق ٕزا

ٍْرؾ  ْٔٓٚ ل غ نق ظرلض افتجٚرة ؾٔٓٚ افزـٚةد لًشّٔٝ افًرلض ظرلض  ٚرةى ف - ً ك

ْٜٔد  ًَ  وذ افًرلض ٕقظٚق:ظرلض اف

ٜى رظ  .لض ًؿْٔ

 .لظرلًض  ٚرة

ٕقع مسدد  ًْٔٓم لهق ادًتٌالتد لاجلّٓقر  ِحَقٕف   قج ُ  قج  ؽر هذ ـ افْقظغد 

َْ  : ًرلض افَْٜٔ ًَ د لؿ  فذفؽ فـ نتُِؿ ظْفد ؾٖ حَف  ٚف ٜٔد وذا افًرض افقاح  ؿ   ُقق  ٚرةه

ٜه  ُقق ًؿَْ  ٔ. 

ٜه ؾال زـٚة ؾٔفد لوق  ٚر  ٚرةه ؾٍٔف افزـٚةد لفذا ؿٚـ افٌْل ؾ٘ق ـٚق ًؿَْ  فٔس » :♀ٔ

ٜى لفًٔٝ ظرلض  ٚرة :شت ظٌ  ادرء لخِٔف لؾرشف لخٚدمف زـٚة   .ّ ٚ ظرلض ًؿْٔ

 نٝـ تؿسم بني عسض ايُك١ٝٓ ٚعسض  :املطاي١ امل١ُٗ عٓدْا اييت حيتادٗا أغً  ايٓاع

  ايتذاز٠؟

د نن لجقد ٕٜٔ افتجٚرةد يؼ بقـفؿ  مـ جفتقـ، وهؿ : وجقد الـقة، والعؿؾالتػرَٕقـ: 

  لظّؾ افتجٚرةد ّذح فُؿ ـٔػ  ُقق ذفؽ 

د  ْٜٔ افتجٚرة هق ٕٜٔ افٌٔع فًِغد هذك هل افتجٚرة ظْ  مجٚهر نهؾ ٌٕ ن  ْٜٔ افتجٚرة : ادرا

ٚ مـ نهؾ افًِؿ فف تًٍر خٚص ـ :افًِؿ افتجٚرةد فُـ اجلّٓقر نق فؽ ت مًْك ٕٜٔ ًمّق  ًوه

د  ٚ  ٔع افًغد لُ  ِزف ؿه  افتَِٔٛ لا دارةد لُ  ِزف ؿه  افرد  د افتجٚرة ادرا  حد لوًٕم ادرا

 َل مًٓٚ افًّؾ: إيرلا مًلد د ج ت ٕٜٔ افتجٚرة ٔع افًغد ؾّـ ٕقم  ٔع ظغى ؾَ  لً  : ٚفتجٚرة

 ة فف حٚفتٚق:افًّؾ ظّؾ افتجٚرافًّؾ هق افذن حيتٚج وػ ترـٔزد 

  .ِؽ
ٌ
ٕهٚ اد  ومٚ نق  ُقق افًّؾ مَٚر



 
123 

 

 .ِؽ
ٌ
 لومٚ نق  ُقق افًّؾ ت افتجٚرة  ً  اد

ٜه  ٚ  دـٔػ  فٌْ ن  ّٚلـ: نق  ّتِؽ رجؾو شًِ   .فتجٚرةالت لؿٝ ادِؽ فًًِِٜ ـٚق ٕٚل ه

ٚ افتجٚرةد ؾَْقـ لج  ذط افْٜٔ ٜه للؿٝ ادِؽ فًًِِٜ ـٚق ٕٚل ه ل َل  دنق  ِّؽ شًِ

ؾ افتجٚرةد مٚ هق ظّؾ افتجٚرة  هْٚ َٕقـ: ـٔػ امتُِٝ افًغ  ؾ٘ق ـْٝ ؿ  امتُِتٓٚ ظّ

ءد نل افٌَقـ ت اهلٌٚتد   ًّؾى مْؽ ؾٕ٘ف ظّؾ افتجٚرةد لمٚ هق ظِّؽ  ادًٚلوٜد ـٚفٌٔع لافؼا

ٜه للؿٝ اهلٌٜ ٕق ٝ نق هذك افًغ ادقهق ٜ شقؽ تًٌٔٓٚ لؿٝ اهلٌٜ نل ؿٌِٓٚ ؾَ  ؾ٘ق لً  هٌتٓٚ هٌ

 ِّٝ ظّؾ افتجٚرةد لهق ؿٌقـ اهلٌٜد افٌَقـ ظّؾ.ظ

ٚ مثؾ ٚ ؿٓر ه ُه ٚد ؾّـ مِؽ مِ  :متك ُ تُقق ؿ  ظِّٝ ظّؾ افتجٚرة  وذا ـٚق ادِؽ ؿٓر ه

رثد صخصو مٚت ن قكد لؿٌؾ مقت ن ٔف  َقـ: مراثل مـ نيب شٖتٚجر  فد َٕقـ: هذك افْٜٔ ُ ا 

فؽد ؾٚدِؽ ؿٓرنو  ال ظّؾ مْؽد ؾِؿ تًّؾ  ّنف مـ   حغ مٚت مقرثؽ إتَؾ ادِؽ :نمر هلٚ

 .ظّؾ افتجٚرة

نل  دظ ا ذفؽ ادًٚلوٜ  ٌذـ افثّـ ادِؽ افَٓرن هق افذن فٔس ؾٔف ظّؾ  ٚرةد مٚ قوذ

 لهذا لاوح. دؾٕ٘ف جيًؾ ذفؽ ظّؾ افتجٚرة د رد افٌَقـد نل افٌَض فٌِٜٓ

 : نق  ُقق ظّؾ افتجٚرة  ً  ادِؽ.حلٚفٜ افثٕٜٚٔا

ٚ  ٘رثد نل نق هذا افرجؾ مِؽ ظرَ  ـٔػ   ُقق  ٚ ؿٓر ه ُه ٚ مـ افًرلضد افرجؾ مِؽ مِ وه

ء نل اهلٌٜ مل  ُـ  ْقن افتجٚرة نل ُ ٕٜٔ  دلوًٕم ـٚق ؿ  ٕقم صٔئهٚ  خر دللؿٝ اُِف  ٚفٌٔع لافؼا

 ففد لوًٕم ضرنت ظِٔف افْٜٔ  ً  ذفؽ.

د لؿِٝ فؽ ٜه تؽد  ً   قف ؿِٝ ظذ نشٚس ننؽ شتجًِف ت  ٔ :نظىٔتؽ هذا افُتٚب ه  

ٌّ نر   نق ن ٔع هذا افُتٚبد ٕٜٔ افتجٚرة نهل مَٚرٌ  :يل ا افهقرة افثٕٜٚٔ  ِؽ نف مساخٜٕٜٔ فِ  دوذه

جزاؿ اب خرهاد مْذ  :لفًٔٝ مـ افهقرة اّلػد فُـ فق لهٌتف فؽ لننٝ  ٚحٛ دؾد تَقـ
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هٌتف فؽ لجًِتف  ت ض  ٚرةد للنق لهٌتف فؽ لننٝ تْقن افٌٔعد ؾٍٔف افزـٚةد هذا ً ًّك ظر

  دِؽ افتجٚرند لاوح افٍرؾ  غ اُثْغ

 
ٌ
ٜه ظـ اد ؾًم هق ظّؾ   ـٔػ تُقق مساخٜٔ هتٚظرؾْٚ  قرلِؽد وذا ـٕٚٝ ٕٜٔ افتجٚرة مساخٔ

 افتجٚرة  َٕقـ ظّالق: 

  .ومٚ افًقًف 

 .لومٚ افًرض 

 افًقفد نق تَقـ:  ُؿ ً ٌٚع هذا  تًقمف.

َـّ  ا  نس فد لافًرض: هق نق تًروف ت د د تْتير نح ه ا نل مـ ؽر شًرى ٕٚؽد  ًؾ ظِٔف شًره

ّٝ هذا افًرض نن افًرض افذن اُِفد مع لجقد ٕٜٔ افتجٚرةد نل ٌش  دؾ٘ذا ظروٝ افًرض

 مع لجقد ٕٜٔ افتجٚرة ؾُٔقق ظرض  ٚرةد لؿ  ـٚق ؿٌؾ افًقف لؿٌؾ افًرض ظرض ًؿْٜٔ.

 ٜه وػ: نق افًرض  ْتَؾ مـ ـقٕف ؿً  ٚختهٚر  لمهٚ:  دـقٕف ظرض  ٚرة  َٔ  ـ ْٔ

 .افتجٚرة ٜٕٔ 

 .لظّؾ افتجٚرة 

 :لظرؾْٚ نق ظّؾ افتجٚرة  تِػ مـ حٚفتغ

 .ٜه فِِّؽد نل  ً  ادِؽد مساخٜٔ نل متٖخرة  وذا ـٕٚٝ افْٜٔ مَٚرٕ

  افَٚظ ة: ظًُس ني 

 ٚرة ُ    رجؾو ظْ ك ظرض  ٚرةد ؾٖراد نق جيًِف ظرض ًؿْٜٔد ٕحـ ؿِْٚ َِٕف مـ ًؿْٜٔ وػ

ٜو لظّؾد ؿٌِف مـ ؿْٜٔ وػ  ٚرةد مثٚـ: ننٚ ظْ ن دؾ ن ٔع ـتٛد ؾًرض ظْ ن  مـ نمر ـ: ٕٔ

ـتٚب دخِٝ لننٚ  ٚحٛ مُتٌٜ لت  ٔتل نؿرن  ؾٖظجٌْل افُتٚب ؾَِٝ: لاب  ٚ نخل هذا ؽٚيل 

ءةد حْٔئذى َِٕتف مـ  ٚرة وػ ًؿْٜٔد  نل ٍٕٔس نل ظز ز ظعد شٖجًِف ت مُتٌتلد ٕق ٝ اؿتْٚءك فَِرا
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نشتخ مٓٚد مٚ نرى ن ٔع هذك :  ٚ نخل ننٚ  ظْ ؿ شٔٚرة ظٚروٓٚ فٌِٔع مٚ نظجٌؽ افًًر ؿِٝ

ا َِٕتٓٚ وػ ـق ٚ ؿً   ْٜٔ.افًٔٚرةد وذه

ْٜٔ  ٍُل ؾٔف افْٜٔد تٍُل افْٜٔ  ًَ َٕقـ: رجقع ظرض افتجٚرة نل َٕؾ ظرض افتجٚرة وػ اف

أن الـؼؾ طـ األُّؾ ٓ ا لهق ا ج ب ا ج ب  ة منٓقرة ج ب ّق ظْ ٕٚ ؿٚظ: ؾَط لُ  ِزف مًٓٚ ظّؾ

لهذك تىٌَٔٓٚ ، تؽػل فقف الـقة بؾ ٓبد مـ طؿؾ، والرجقع إلك األُّؾ تؽػل فقف الـقة

نر   نق نشٚؾر مًٚؾٜ ؿكى فَْقـ: وػ مُٜ ل ٚفًؼاتد مـ نمثِتف افًٌٔىٜ افًٍرد ننٚ ت اد  ْٜ 

 ذؾٓٚ اب.

اد حتك نؤػ مع افْٜٔ ظّاله  خر لهق إُتَٚـ  َه  مقوعى ٕٔتل هذك ُ  ًِْل مً  ٚؾره

فُـ فق ـْٝ مـ نهؾ مُٜ لنتٔٝ اد  ْٜ ظذ نشٚس  رد: ًٌ  ظـ  ِ يت مًٚؾٜ ؿكى لهق نر ًٜ  ً 

ٚ نل  قمغد ثؿ ٕق ٝ ا ؿٚمٜ ؿِٝ ا  :ني شٖمُٞ  قمه نق تْقن هق ّق ٕٜٔ ا ؿٚمٜ  :شٖجِس صٓره

ّق  : الةه ؾٖـثرد ؾٌّجرد ٕٔتؽ ست مًَٔمه  لظؼ ـ ًٜ نيٚفد لاح نر  نـثر مـ ادُٞ ت  ِ 

ْٜٔد ؾسجع  ًَ اّ ؾ ت اِدمٔغ ا ؿٚمٜد اّ ؾ ت اف لر ا ؿٚمٜد ـًم نق اّ ؾ ت افًرلض اف

  وفٔٓٚ  ٚفْٜٔد لوحٝ ادًٖ ٜ

ٚ لنق ؾٔٓٚ افزـٚةد لذحتٓ دوذا ظرؾٝ ذفؽد هذك نهؿ ادًٚئؾ ادتًَِٜ  ًرلض افتجٚرة

  ًىهٚ فٍِٚئ ة.

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
ر ؼى   ؾع نمر  ْل زً »: ♀ إٔ ايٓيب    عٔ ض١ًُ بٔ صدس األْصازٟ-03

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚأبٛ ناٚٚن ٚايرتَرٟ ٚابٔ َاد١.، ش  ؿتٓؿ وفٔف

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

 : رهذا احل  ٞ   فْٚ ظذ نمق

: نق افزـٚة جيٛ نق ًتكؽ ت مهٚرؽ افزـٚة افثًمٕٜٔ ؾَط دلق مـ ظ اهؿد اّمر اّلـ

َطانِيِ } ٍَ ْ َركَاُت لِيُْفَلَساءِ َوال ا الصذ ٍَ ا} :[د ؾَقفف61]افتق ٜ:  {إِجذ ٍَ  ت ـ ظذ احلك. {إِجذ

تهح وُ نق  :   فْٚ هذا احل  ٞ لاُشت ُـ ـذفؽ مـ اِ ٜ ظذ نق افزـٚة ُاّمر افثٚي

ٚد لُ تهح افزـٚة نق تُقق وشَٚضٚ ُه د لفٔس وشَٚط فّق احل  ٞ دؾع افه ؿٜ وفٔ :تُقق أِ

ظِٔف د ققد لشٖذحف  ً      ّق شِّٜ  ـ  خرى  :املٚـ ظْف افذن ت افذمٜ مـ اف  قق

 ؿِٔؾ.

َركَاُت لِيُْفَلَساءِ وَ } :لؿ  اشت ـ  ًض ادٍن ـ مـ ؿقـ اب  ا الصذ ٍَ َطانِيِ إِجذ ٍَ ْ  {ال

: وق هذك افالف تٍٔ  ادُِٜٔد لادُِٜٔ تَتيض نق افه ؿٜ لافزـٚة ُ   نق 61]افتق ٜ:  [د ؿٚفقا

ٚ ُ وشَٚضهٚ. ُه  تُقق أِ

نمر  ْل زر ؼ نق   ؾًقا   ؿتٓؿ » ♀: نق افٌْل افٍٚئ ة افثٚفثٜ مـ هذا احل  ٞ

 ًض د ؿاّ ْٚؽ افثًمٕٜٔ دلق مـ ظ اهد ؾ فْٚ ذفؽ ظذ ننف  جيقز دؾع افزـٚة وػ نح  شوػ شِّٜ

 ؤليه باب من يجوز دفع إلزكاة
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 خالؽ ذفؽد ؾٕ٘ف   ـ ظذ جقاز  : جيٛ اشتًٔٚب افثًمٕٜٔد لهذا احل  ٞ ٕص  نهؾ افًِؿ  َقـ

 وظىٚء افزـٚة فٍَِر لح ك نل ادًُغ لح كد نل ؽر ذفؽ.

 افزـٚة فًِّٜ  ♀: مٚ شٌٛ  ذـ افٌْل افٍٚئ ة اّخرة

ٚد     شِّٜ وق شٌٛ  ٌذـ افزـٚة فًِّٜ نق َٕقـ: ٌِيَ }ـٚق ؽٚرمه ]افتق ٜ:  {َواىَْغارِ

ق افٌٚرمغ افذ ـ  قز هلؿ افزـٚة و: لافًًِمء  َقفقق[د ؾ٘ق مكؾف هق مكؽ افٌٚرمغد 61

 ٕقظٚق: 

  .ؽٚرف حلظد ًٍٕف 

 .لؽٚرف حلظد ؽرك 

 لشِّٜ مـ افْقع افثٚيد لشٖذح افْقظغ اِق.

ٚ ف  ٜد نل  : ًت  ـ اف  ـ: ؾٓق افذن ؽرك ؾٖمٚ افٌٚرف حلظد  ًه ّجؾ ا  الح  غ افْٚسد دؾ

نرشد نل ٕحق ذفؽ مـ اّمقر افتل  ُقق ؾٔٓٚ ا  الح لحٍظ نمقاـ افْٚسد لننًٍٓؿ 

 ♀ؽركد لؿ  نظىٚك افٌْل  ـذفؽد حٍظ نمقاهلؿ لننًٍٓؿد ؾٓذا ً ًّك ؽٚرف حلظد 

ٚ نن فٌرمفد ؾٓذا  :   لهق شِّٜ  ـ  خر افزـٚةد  لاوح.فُقٕف ؽٚرمه

ـو جيقز نق افْقع افثٚي افٌٚرف حلظ ًٍٕف : لهق افذن ظِٔف د ـد لفٔس ـؾ امرئى ظِٔف د 

ًًٔىك  َقـ ظًِمكًٕٚ ًىك مـ افزـٚةد لوًٕم  : وًٕم ً ًىك ادرء مـ افزـٚة وق ـٚق ظِٔف د ـد ؾ

 مكؽ افٌٚرف حلظ ًٍٕف  ؼلطى مْٓٚ: 

  ُب ادٗجِٜ ُ ًتٌذـ ؾٔٓٚ افزـٚةد لوًٕم ًتٌذـ ّق اف  قق  :د ُ مٗجاله نق  ُقق اف  ـ حٚ

 افزـٚة ت اف  ـ احلٚـد ل ٌَك حَٔؼ ادْٚط.

ـو ت  هذا افٔقف  نف ت هذا افنٓر  نف ت هذا اّشٌقع  هذك مًٖ ٜ  مٚ مًْك احلٚـ  نهق حٚ

 لهلٚ ٕير ؾَٓل  تِػ. دنخرم
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 اف  ـد ُ جي  مٚ ً ً د  ف  : نق  ُقق افٌٚرف حلظ ًٍٕف نن اد  ـ افذن ظِٔفافؼط افثٚي

ا ظـ افً اد.  ظٚجزه
 د ْفد ؾُٔقق حْٔئذى

نل  دؾَٔقـ: وق ظْ ن دٍيٜ مٚفٜٔ ؾٔٓٚ نشٓؿ دد ًض افْٚس ظِٔف د ـد ؾَْقـ فف: ش د 

ك مـ افزـٚةد نل ًىي ق افًًر مْخٍضد َٕقـ: ُد ُ تً ّ :لُ نر    ًٔٓٚ اِق دنلراؾ مٚفٜٔ

ّنف ظْ   : ٔٝ لُ ً ر    ًٔف ة  رافد  ًض افْٚس  ُقق ظْ ك ت  َقـ: وق ظْ ن  ٔتٚ ت اف  رة 

ا ظـ حٚجتؽ تًتىٔع  ًٔف فً اد د ْؽد  :مجٚظتفد َٕقـ ُ ًتًىك مـ افزـٚة ّق ظْ ؿ  ٔٝ زائ ه

ُه ً ً د  قوذ ٜه ُ جي  مٚ ا ظـ افً اد حََٔ  د  ف د ْفد ؾحْٔئذى ً ًىك مـ افزـٚة.ُ   نق  ُقق ظٚجزه

 لهذا مٓؿد ؿٚـ  ف ؾَٓٚكٕٚ لجٚء ؾٔف اّمر ظـ  ٚه   ـ جز تِّٔذ  ـ ٞافؼط افثٚف :

ننف ُ   نق  ُقق شٌٛ اف  ـ احلٚجٜد ُ   نق  ُقق وًٕم اشت اق حلٚجٜد     ظٌٚس

د اشت اق ّجؾ تًِٔؿى مًتٚدد ظالجى مًتٚدد لفذفؽ ؾ٘ق  ٝى اشت اق فٔتزلجد اشت اق فٔ ؾع وجيٚر  ٔ

 افًالج حٚجٜ لفًٔٝ ضلرة.

لنمٚ مـ اشت اق فٌر حٚجٜد ؾال ً ًىك مـ افزـٚةد  ًض افْٚس  ًت  ـ فًُمفٔٚتد 

تٚجر افتجٚرة افتل  ٖخذ مْٓٚ رزؿفد لوًٕم ً ر   نق  ُقق ٔلحًْٔٔٚتد لفر ح  ٚرةه زائ ةد فٔس ف

ُه  لا ٚرد ندُّ  وخّٜد ثؿ تُقق ظِٔف د ققو ـٌرةد ؾٔذهٛ وػ افتجَّ مـ نمر ٚء افًٚملد ؾًٔت  ـ نمقا

ّنؽ نخذت هذا اف  ـ ُ ّجؾ  ٚرةى تتًٔش مْٓٚ  :مـ زـٚتُؿد َٕقـ: مٚ جيقز لظْل د ْ

ُه ضٚئِٜد ؾٓذك ُ  ًتًىك مـ افزـٚةد تٗدم :افًٔنٜ ادًتٚدة ّنؽ مًت ى  :لوًٕم فُل تًُٛ نمقا

 ظذ نمقاـ افْٚس.
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ٜ ٌٔهي نؿؿ  ٚ ؿي » قاٍ ي٘: ♀ يٓيبإٔ ا    عٔ قبٝص١ بٔ خمازم اهلاليٞ-08

 .شحتك تٖتْٔٚ افه ؿٜ ؾْٖمر فؽ  ٚ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

حتك تٖتْٔٚ »نن ظْ ٕٚ د شنؿؿ  ٚ ؿٌٔهٜ» :ؿٚـ فف ♀ٜد افٌْل ٌٔهي هذا ح  ٞ ؿي 

 سؽ افزـٚة د هذك ت فْٚ ظذ نق افًٚظل لهق ٕٚئٛ ليل اّمر فف احلؼ تشافه ؿٜ ؾْٖمر فؽ  ٚ

ًٚة  َقمقق  ♀ ٚجتٓٚدكد لافٌْل  ًً ـٚق ليل اّمر لُ صؽ ت ذفؽد لفُـ ٕقا ف لاف

ّجؾ مكؽ افٍَر  :د وًٕم ًنظىل ؿٌٔهٜشْٖمر فؽ  ٚؾ» :مَٚمف وق ًنذق هلؿ  ذفؽد لؿقفف

 لادًُْٜد لافٍرؾ  غ افٍَر لادًُغد افٍَ  فُِؾ لافًٌضد لافًرب هلؿ مًُِٚق فٌق ٚق:

ٜه مـ ادًُغ. ؾًٌض  افًرب  َقـ: وق افٍَر نص   حٚج

ٜه مـ افٍَر.  ل ًض ظًِمء افًر ٜٔ  َقـ افًُس: وق ادًُغ نص  حٚج

ٚ مع نق مكؾًٓم متَٚرب ؾ٘ق اب  دلهذك حُّٜ ًه  ؾ هق  دؿ  ذـر افٍَر لادًُغ م

ً  ذفؽ مـ  َقـ: فُٔال  ٖيت   :لاح د فُـ فٔ فْٚ ظذ نق مـ ؾَ  افقء نل  ًوف ؾٖٔخذ حُّف

ٚد مع نق  ذفؽ نلرد اب ِق افٍَر هق افذن ؾَ  افُؾد نل ؾَ  افًٌضد ؾو ًه افٍَر لادًُغ م

 افٍَر لادًُغ فٍيٚق وذا اجتًّٚ اؾسؿٚد لوذا اؾسؿٚ اجتًّٚ.

 م  ض بط الػؼر يف ب ب الزك ة؟

 كه لاح .افًًِمء  َقفقق: وق افٌْك لافٍَر ت  ٚب افزـٚة فف مًْٔٚق ُ مًْ

  ؾْٓٚؿ ؽْك  قجٛ افزـٚةد لهْٚؿ ؽْك  قجٛ  ّْع اشتحَٚؾ افزـٚةد لُ تالزف  ًْٔٓمد

ا  ٚفثٚيد ـٔػ  ٔبٚ  ّٚلـ ؾَره  ؾَ   ُقق ؽْ
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: افٌْل افذن ؽْٚك  قجٛ افزـٚة هق افذن  ِّؽ افْهٚبد ؾٍل افٍوٜ م ئتٚ درهؿد ٚؿٚفقا

د ؾ ـ ذفؽ ظذ ننف  ُقق  ُه ٔب لت افذهٛ ظؼلق مثَٚ ٚ مـ مِؽ هذا املٚـد لنمٚ ؾَ  افٌْك ت ؽْ

  .اشتحَٚؾ افزـٚة ؾٓق افذن شٖتُِؿ ظْف اِق

  االفذفؽ إتٌف هلذك ادًٖ ٜ ادّٜٓ ج ب اد ج ب  ًض افْٚس َٕقـ جيٛ ظِٔؽ نق ت ؾع : د ج ب

ّق ـثر مـ ا خقاق  يـ ننف  :افزـٚة لجيقز فؽ نق تٖخذ افزـٚة ت ٍٕس افقؿٝد ادؾع لخذ

افزـٚة ت املٚـ افذن ظْ ؿد  ًتحؼ افزـٚة ؾال   ؾع زـٚة املٚـ افذن ظْ كد َٕقـ: خىٖ  ؾ ندد  

ؾ٘ق ادًٔٚر ؾًٔٓم  تِػد شٖلرد فُؿ افَٚظ ة افتل نلردهٚ افًًِمء  لؿ  جيقز فؽ نخذ افزـٚةد

  ٚختهٚرد مـ هق افٍَر نل ادًُغ افذن جيقز فف نخذ افزـٚة  

 ا لؽؾ أو بعض واحٍد مـ أمقٍر خؿس:ق لقا: هق مـ ك ن ف قًد 

 .ضًٚمف 

 .ذا ف 

.مًُْف 

.ُٕٚحف 

.فٌٚشف 

 شٚئر افيلر ٚتد ؾهٚرت شتٜ.: لن حؼ  ف افًًِمء 

ٚد حتك ُ  تِػ افً د. : نل تَقـ ًه  مٖـؾ لمؼب ؾتُقق و

 ٌٕ ن  ٚ:

ٜه ـلـاّمر اّ ًًٔىك مـ افزـٚة مٚ  ٍُٔف شْ ٚمِٜد ومٚ مل جي  نل : مـ مل جي  مٚ  ٖـؾ ل ؼب ؾ

 .ظْ ك َٕص
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ٚ نل  ثٚي:اّمر اف ًه ٜه ـٚمِٜد ـًقتغ نل نر  ًًٔىك مـ افزـٚة مٚ  ٍُٔف شْ مـ مل جي  مٚ  ٌِس ؾ

ًقة لهق  نسن. ًُ ا مٚ جرت  ف افًٚدةد ً ًىك ؿّٜٔ افزـٚةد ؿّٜٔ اف  ظؼه

ًًٔىك مثٚفٞاّمر اف ٝو  ًُـ ؾٔف ظٚدةه  ًُْف مثِفد ؾ ء : مـ مل  ُـ ظْ ك  ٔ ـ افزـٚة ـرا

ٜه ـٚمِٜد مثِؽ  ًُـ ت نر ع ؽرؽد ت ثالث ؽرؽد ت حلٍّ  جْقيبد  صًميلد ت حلٍّ  افٌٔٝ شْ

ٜى ـٚمِٜ. ء شْ  ً ًىك مـ افزـٚة وجيٚر  ًْل ـرا

 ف ًٍٕف مـ افزلاج َٕقـ: ً ًىك مـ افزـٚة مٚ جرت  : رجؾو مل جي  مٚ ً ًػُّ اّمر افرا ع

جقق افرجؾ وُ  قفّٜٔ ل ٖ قق لوق ـٕٚٝ افًٚدة ن ؿ ُ ً زلد  افًٚدة  ف ت افزلاجد لهق ادٓرد

ًًٔىك مـ افزـٚة ؿّٜٔ افقفّٜٔد لومٚ وق ـٚق ظرؽ افْٚس ن ؿ ُ  وًقق  تزلجيف  ٌر لفّٜٔ ؾ

 ّ ٚ فًٔٝ ُزمٜ. :لُئؿد لؿ  ً زلجقق  ال لفّٜٔ ؾال ً ًىك مـ افزـٚة

ٝى ؾًٔ  ٝو نل نشٚس  ٔ ًًٔىك مـ افزـٚة فٔتزلج دًىك مْف ر   نق  تزلج لفٔس ظْ ك  ٔ  .ؾ

ضلر ٚت احلٔٚة تتِػ مـ زمٚق وػ زمٚقد لمـ  ِ  وػ د : هق افيلر ٚتاخلٚمساّمر 

شّْٝد ٚ ن ٌح افْٚس  ٌْقق  ٔقهتؿ مـ ا  ِ د لمـ نصخٚصى ِخر ـد ؾًذ شٌٔؾ ادثٚـ ملَّ 

ؾٓٚ اب ًُّ   ن ٌحٝ افٌٔقت حٚرةد لت افٌِ اق احلٚرة ـٚد  ْٜ ذَّ ُْك ت  ٔٝ مـ ُ  ُّـ اف

شّْٝ  ال نجٓزة تُٔٔػد ؿ  ًمه  ًُْقق افْٚس ت  ٔقت ضغد ل ٔقت افىغ  ٚردة ؾقؾ مٚ و

 تتهقر دـ ظٚش ؾٔٓٚ.

ًٌ ني نل  ًُـ  ًوٓؿ ت ظٌ   ٜه وذا شٌُٝ ظِٔٓٚ املٚءد لنمٚ ني شد لاف ش  ٚردةد لخٚ 

ـ افزـٚة ت  ًض افقشٚئؾ افتل شّْٝ ُ  ُّـ نق تًٔش ؾٔفد هل ؾرقد لفذفؽ جيقز  ذا 

ؾتختِػ مـ صخصى ِخرد  در مـ صخصى ِخر وىر وفٔٓٚ ادرء مثؾ هذك اّمقرد لهُذا ًتَ َّ 

  .افتل هل ضلر ٚت احلٔٚة
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ٜه  :ولنعلم قبل أن أنتهي ءد انق ادرء جيٛ ظِٔف نق حيتٚطد ت مكؽ افزـٚة لخٚ  فٍَرا

ٚد نل ليل اّمرد مـ اجتٓ  ت  ذـ افزـٚة ؾيـ  : مـ اجتٓ د ؽر افًٚظللفذا  َقـ ؾَٓٚكٕٚ ًه ضٌ

ٕب  ٚ ننف نق  ٚحٌٓٚ مًتحؼو هلٚ ؾٌٚق ؽر مًتحؼى مل  زئًفد وُ ت افٍَر لادًُغد ؾٕ٘ف وذا نظىٚك طٚ

د ؾٌٚق ظذ خالؽ ذفؽ نجزنكد حل  ٞ:  ؿٚـ رجؾ: ّته ؿـ افٔقف  ه ؿٜ ؾٖظىٚهٚ » مًتحؼو

 ًٌٛ هذك افه ؿٜ افتل  ذهلٚ فذفؽ افرجؾد لاحل  ٞ تًرؾقٕف  ش تقب نق ؾَٚـ اب: فًِف دفٌْل

 .ت افهحٔح

ٜه ت مكٌ حرَّ  ذقو َب دؽ د لخٚ  ٚ: جيٛ ـ ظِٔف د ـد وذا نظىٔٝ مـ ظِٔف د ـ لفٔس مًتح

ظِٔؽ نق ترج زـٚةه نخرمد لنمٚ افٍَر وذا نظىٔتف لهق مـ ظْ ك َٕص ت هذك اخلّسد ؾٌٚق 

ٚ نجزنتؽ  ًّؾ  ٌٌِٜ افيـ.ّنؽ ت: فٔس َٕهه

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
نؾوؾ افهٔٚف  ٔٚف » قاٍ: ♀ إٔ ايٓيب ¶ عٔ عبد اهلل بٔ عُسٚ *-00

ٚ ل ٍىر  قمهٚ♠داللد   زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ ٚايٓطا٥ٞ.، شد ـٚق  هقف  قمه

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

افٌْل  دك افًًِمء ت  ٚب  ٔٚف افتىقعد لهق ح  ٞ ظٌ  اب  ـ ظّرل نقَّ هذا احل  ٞ  قر

ٚ ل ٍىر  قمهٚ♠نؾوؾ افهٔٚف  ٔٚف داللد »ؿٚـ:  ♀ د شد ـٚق  هقف  قمه

: وقَّ  َٓٚء نخذلا طٚهر هذا احل  ٞد ؾَٚفقا ًٍ ٚ هق  ٔٚف داللدد نق  هقف  اف َه نؾوؾ افهٔٚف مىِ

ٚ  خرد لفُـ ؿٚـ ٚ لً ٍىر  قمه ـٚ ـ افَٔؿ لؽرك: نق هذا احل  ٞ وًٕم  : ًض ادحََغ ادرء  قمه

ا ؾ٘قَّ   ٔٚف مٚ لرد ظـ افٌْل  هق ت حؼ مـ ـٚق  ند افهٔٚفد لنمٚ مـ مل  ُـ  ند افهٔٚف هده

ٚ ل ٍ ♀افٌْل  وذَ : نؾوؾ ♀ ٚد ى:مل  ثٌٝ ظْف ننف ـٚق  هقف  قمه ر  قمه

 ... حرفد لصًٌٚق نل  ًض صًٌٚقلوًٕم  هقف اّيٚف افٌٔضد لاُثْغ لاخلّٔسد لصٓر اد

ؾٕ٘ف ت هذك احلٚـ  ُقق نؾوؾ  ♀مـ  ٚف  ٔٚف افٌْل  :لهُذاد لهذا   فْٚ ظذ نق

.ٚ ٚ لً ٍىر  قمه   ـ  هقف  قمه

: فقج ت نق مـ  ٚف اّيٚف افتل ـٚق -لت طْد -لفق حًٌتٓٚ ـًم حًٌٓٚ نطـ ا ـ رجٛ 

ىٚر  قفد  ٔٚف اّيٚف افٌٔضد ؾ٘ ٚ تُقق نـثر مـ  ٔٚف  قف لوؾ ♀ هقمٓٚ افٌْل 

ثْغ لاخلّٔس ت خؾ ؾٔٓٚد لؿ  تُقق ؽرهٚد لا  لثالثٜ نيٚف مـ ـؾ صٓرد لمْٓٚ افٌٔضد

 صِّيامال كتابُ
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ِحٚؾظ لفلؽرهٚ مـ اّيٚف تُقق نـثرد حًٛ ذفؽ نطـ ا ـ رجٛد لن ّح فف ا ـ افَٔؿد نطـ 

 ـالف ت هذك ادًٖ ٜ.

 

 اهلل: رحمه المصنفقال 
نؾوؾ افهٔٚف  ً  صٓر » قاٍ: ♀ إٔ ايٓيب    عٔ أبٞ ٖسٜس٠ *-03

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد َٚطًِ. شرموٚق  ٔٚف صٓر اب ادحرف

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

نؾوؾ افهٔٚف  ً  صٓر رموٚق  ٔٚف صٓر اب »: ♀هذا احل  ٞ ت ؿقـ افٌْل 

َه  :د ادرادشادحرف د ؾحِّف شنؾوؾ افهٔٚف»ٞ اّلـ ؿٚـ: ّق احل   :نؾوؾ افهٔٚف ٚفٔس مىِ

َٓٚء ظذ مىِؼ نؾوؾ افهٔٚفد لؿِٝ فُؿ:   ًٍ ق مـ نهؾ افًِؿ مـ  َقـ: هق نؾوؾ افهٔٚف واف

 دـ نراد اُشتّرار لاُتهٚـ.

ا ـٚماله نمٚ احل  ٞ افثٚي : ح  ٞ نيب هر رة ؾٕ٘ف  تًِؼ  ّٚصٓرد ؾ٘ق مـ نراد نق  هقف صٓره

رموٚق وًٕم هق صٓر اب ادحرفد لؿ  ـٚق افٌْل   ٔٚفهقمف  ً  ال نؽٌِف: ؾ٘ق نؾوؾ صٓر  

 َقفقق دـ  ٚف نـثر افنٓر   هقف هذا افنٓر نل نـثركد ؿٚـ ظٌ  اب  ـ ادٌٚرؿ:  ♀

 .( ٚمف ـِف

وق  :لصٓر اب ادحرف ؾٔف  قفو هق مـ نؾوؾ  ٔٚف اّيٚفد لهق  قف ظٚصقراءد لؿ  ؿٔؾ

ٚ ادحرف مـ  ٔٚف افتىقع-نؾوؾ اّيٚف مـ  ٔٚف افتىقع  ٚ نؾوؾ افنٓقر  ٔٚمه ًه لنمٚ  -ضٌ

 فًٌٌغ:  :نؾوؾ اّيٚف ظذ لجف ا ؾراد مـ  ٔٚف افتىقع ؿٔؾ وٕف:  قف  قف ظٚصقراء

 .ؾٖ ِف افقجقب  ًًٕ ٚ ثؿ   ّنف ـٚق ؾروه

 .لّنف ت صٓرى هق نؾوؾ افهٔٚف 
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 ٖخذ حُؿ ـِف.ؾٖؾوؾ افهٔٚف ت صٓر رموٚقد لت صٓر درفد ؾُٔقق جزًئف  

 

 اهلل: رحمه المصنفقال 
مٚ مـ نيٚف افًّؾ افهٚفح » قاٍ: ♀ إٔ ايٓيب ¶ عٔ ابٔ  عباع *-03

َـّ   زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايبدازٟ.، شنحٛ وػ اب مـ ظؼ ذن احلجٜ ؾٔٓ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ذن احلجٜد لهذا   ـ ظذ مىِؼ  ظؼت هذا احل  ٞ   ـ ظذ ؾوؾ افًّؾ افهٚفح 

 دلتٍٔ  افًّقف ؾدت ـ ظذ اُشتٌرا  :هْٚ (اـ د لشمٚ مـ نيٚف افًّؾ افهٚفح»ف ؿٚـ: ّنَّ  :افًّؾ

  .ت هذك اّيٚف افًؼ افًّؾ ؾٚوؾو  ؾُؾُّ ً  دمىِؼ افًّؾ :نن

افهٔٚفد ؾٓذا احل  ٞ دـ  ًّقمف : لمـ نؾوؾ اّظًمـ افتل  تَرب  ٚ افًٌ  وػ اب 

ظذ ؾوؾ  ٔٚف ظؼ ذن احلجٜد لوًٕم ً هٚف مْف تًًٜ نيٚفد لنمٚ افًٚذ ؾال ً هٚفد لوق ـٚق مـ 

افٔقف  شنق نؾوؾ  قف ت افًْٜ هق  قف افْحر»: شًْ ًّ ؼاف»د ؾَ  جٚء ت نؾوؾ اّيٚف ظْ  اب 

ّلػ مْف ّنف  قف ظٔ د ؾٚفهٔٚف  ُقق فأليٚف افتًًٜ ا :فُـ ُ  ٔٚف ؾٔفد افًٚذ مـ ذن احلجٜ

  .ؾَط

ظْ   ♀ل  ـ ظِٔف مـ شٌٔؾ اخلهقص احل  ٞ ادرلن ظـ  ًض نزلاج افٌْل 

ذا هلتًًٜ نيٚفد ل نٓ   : ًْل شـٚق  هقف هذك اّيٚف افًؼة» ♀نيب داللد نق افٌْل 

َّٔ انق ظٌ  اب  "هتذ ٛ اِثٚر"احل  ٞ مٚ جٚء ظـ افهحٚ ٜد ؾَ  رلم ا ـ جر ر ت  ٚح  ـ افه

هذا  قوذ د(مع ا ـ ظّر ت مُٜ ظؼ شْغد ؾُٚق  هقف افًؼ مـ ذن احلجٜجٚلرت  ؿٚـ: 

ٞى ظـ  ًض نزلاج افٌْل  دظّقف ح  ٞ لؾًؾ افهحٚ ٜ   ـ  د♀لخهقص ح  
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ؾٕ٘ف دّقـ ظذ ظ ف  ▲ظذ اشتحٌٚب  ٔٚف افًؼد لمٚ جٚء مـ ح  ٞ ظٚئنٜ 

 اد المٜد ؾ٘ق ظ ف افًِؿ فٔس ظًِمه  ٚفً ف.

 

 اهلل: مهرح المصنفقال 
مـ  ٚف رموٚق » قاٍ: ♀ إٔ زضٍٛ اهلل    عٔ أبٞ أٜٛب األْصازٟ*-03

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد َٚطًِ. ،شٚ مـ صقاـ ؾُٖنًم  ٚف اف هرلنتًٌف شتب 

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
ت  :د ننشٚ مـ صقاـ ؾُٖنًم  ٚف اف هرمـ  ٚف رموٚق لنتًٌف شتب »: ♥ؿقفف 

ٜٔ لاّجرد لؿ  ؿ رهٚ  ًض افًِػ ؿٚـ: ؾ٘ق احلًْٜ  ًؼة نمثٚهلٚد ؾرموٚق ظـ ظؼة اّؾوِ

ظؼ  لاثْ ادجّقع: صٓر ـد ؾُٔقق: شتغ  قف ظـ ٜ نيٚف ـؾ  قف  ًؼة ؾُٔققتنصٓرد لش

د هذا هق مًْك  ٔٚف اف هر ؾًٔم ؿٔؾد لهذا ؿقـ  ًض افًِػ. ا  صٓره

ٍّٝ هذا احل  ٞ ؾٔف مـ افٍَف ذا احل  ٞ ثٚ ٝ مـ ح  ٞ مـ صقاـد له : اشتحٌٚب  ٔٚف ش

ٚ دحّ   ـ هٚرلقد لهق مىٌقعد  اـ ادتٖخر جزءه د لؿ  مجع ؾٔف  غ اخلالَّ نيب نيقب مىٌقظه

ًَٕؾ ظـ ا مٚف مٚفؽ ؾَ  ؿٔؾ ت تقجٔف ـالف   مٚف مٚفؽ  ً ف الـذفؽ افًالئلد لنمٚ مٚ 

ُـّ  ق ت  ًض افٌِ اق  هقمقق ثٚي لجق فد لهذا مقجقدد ؾ٘ مؼلظٜٔ  ٔٚف افًٝ دـ ـٚق  ي

افًٔ د لثٚفثفد لرا ًفد لخٚمًفد لشٚدشفد لشٚ ًفد نن مـ صقاـد ثؿ ت ثٚمـ  قفى مـ صقاـ 

ا ِق ت  ًض افٌِ اقد ـٖنف ظٔ د  ؾ احتٍٚهلؿ ت افثٚي ا حيتٍِقق احتٍٚـ افًٔ د لمٚزاـ مقجقده

 نص  مـ احتٍٚهلؿ ت  قف افًٔ  افذن  ً  رموٚق.

ٚ وًٕم  ك ظْف ّجؾ ذفؽد ؾَٚـ: تً و :ؾَ  ؿٔؾ ُه ْٜ ّجؾ احلذر مـ افٌ ظٜد ق مٚف ًً سؿ اف

 َِّ   .ٛ ت ذفؽؿ ؾٔف مل ً ٌه لظذ افًّقف ؾٚحل  ٞ ثٚ ٝ لهق ت مًِؿد لمـ تُ
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 : ؾٔف مـ افٍَف مًٖ تٚقهذا احل  ٞ 

 ًْٚنق  ٔٚف افًٝ مـ صقاـ ؾٚوِٜ دـ  ٚمٓٚ ت صقاـد ؾ٘ق إَٙ  :مًٖ ٜ شٌَٝ م

ٜو صق  ؾٚت دِٓٚ. اـ لمل  هّٓٚ ؾٓل ًشْ

 ٜٕٔٚد لفذا افٍٚئ ة افث : نق هذا افٍوؾ ُ ً ؼع نل ُ  تحَؼ وُ دـ  ٚف رموٚق ـٚماله

ٚ ؾٖٔيت  دهذا افٍوؾ ُ  تحَؼ وُ دـ  ٚف رموٚق : وقَّ ٚؿٚـ ؾَٓٚكٕ ؾ٘ق ـٚق ؿ  نؾىر نيٚمه

َّٝ   ٚفَوٚء ثؿ  هقف  د ثالثغ نل  :نن  شمـ  ٚف رموٚق»د حل  ٞ: ً ك افً ٜه نيٚف رموٚق ـٚمِ

نيٚف رموٚق نداءه لؿوٚءه  :نن دد ؾال   مـ  ٔٚف رموٚقشٚ مـ صقاـنتًٌف شتب ل»تًًٜ لظؼ ـد 

 ملٚ ؾٚتف.

َٓٚء ننف جيقز افتىقع ؿٌؾ ؾًؾ افَوٚء ًٍ  دؾٔجٔزلق افتىقع دحل  ٞ ظٚئنٜ :لهذك مع ؿقـ اف

ددـ نتك رموٚق  فُـ نجر  ٔٚف افًٝ مـ صقاـ خٚص    هؿ  َقفقق: جيقز افتىقعد فُـ ـٚماله

. ُ تٗجر ظذ  ٔٚف افًٝ مـ صقاـ وُ نق تٖيتي    رموٚق ـٚماله

 

 اهلل: رحمه المصنفقال 
 ة قف  قف ظرؾٜ ـٍٚر» قاٍ: ♀ إٔ زضٍٛ اهلل     عٔ أبٞ قتان٠*-03

ٜى مًتٌَِٜد ل قف  قف ظٚصقراء ـٍٚرة شْٜ ٜى مٚؤٜ لشْ  امحد َٚطًِ.زٚاٙ اإلَاّ ، ششْتغد شْ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

 :هذا ؾٔف ؾوؾو فهقمغ

ٜ وُ فِحٚجد ؾ٘ق افٌْل  قف  قف ظرؾٜ لهق ـٍٚرةو فًْتغد ل قف  قف ظرؾٜ ًشَّْ  

ٌب  ♀ ٚ  قمف فِّحرف احلٚج وُ ت حٚفٜ لاح ة لهق وذا نؾىر ؾٔفد لُ   ُقق مًتح

ٕهٚد لمل ٚ نل ؿٚر ًه جي  اهل ند ؾٕ٘ف حًيرف اّؾوؾ ت افهٔٚف نق حًيرف ؾٔهقف ثالثٜ نيٚف  ـٚق متّت
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 د خرهٚ  قف ظرؾٜد ؾٔهقف افًٚ ع لافثٚمـ لافتٚشعد ثؿ  ِٔف ت اّؾؤِٜ نق  هقمٓٚ ؿٌؾ ذفؽ

نن ؿٌؾ ظرؾٜد ثؿ  ِٔف ت اّؾؤِٜ نق  هقمٓٚ ت نيٚف افتؼ ؼد ثؿ  هقمٓٚ  ً  ذفؽ حٔٞ 

 صٚء.

د  هقف ظٚصقراءد شقراءل قف  قف ظٚص»ؿٚـ:  هق افٔقف افًٚذ مـ صٓر اب ادحرفد  :ادرا

َـّ  د  قف ظٚصقراء  ٚفهٔٚفد لفُ اّؾوؾ نق  هقمف لنق  هقف مًف افٔقف افتٚشعد نل  لجيقز وؾرا

ٚ  ً كد لاّؾوؾ نق  ُقق افتٚشع لافًٚذ.  نق  هقف مًف افٔقف احلٚدن ظؼد ؾٔهقف مًف  قمه

 

 اهلل: رحمه المصنفقال 
ًٍٕفد  افهٚئؿ ادتىقع نمرً » قاٍ:  ♀ إٔ زضٍٛ اهلل ▲ عٔ أّ ٖا٧ٍْ*-02

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايرتَرٟ.، شوق صٚء  ٚف لوق صٚء نؾىر

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

افهٚئؿ ادتىقع نمر ًٍٕفد وق صٚء  ٚف لوق »ؿٚـ:  ♀هذا احل  ٞ ؾٔف نق افٌْل 

ٜى   دشصٚء نؾىر ٜى ـذفؽد ُ حرم   فْٚ ظذ نق ادتىقع جيقز فف افٍىر مـ ؽر وثؿ لمـ ؽر ـراه

ّق افتخٔر ت نحٚد ٞ  :لى خركد لهذا افتخٔر تٔر تنٓ ♀افٌْل  ّقَّ  :لُ ـراهٜ

 ٕقظٚق لت افؼع: ♀افٌْل 

 .ومٚ تٔر تنٓل 

 .ٜنل تٔر مهِح 

ؾٓذا  ٍقت ظذ ًٍٕف لُ صؽ نجر افهٔٚفد  لافتخٔر افذن جٚء هْٚ تٔر تنٓلد فُْف

د ُ  ِزمف ؿوٚء هذا افٔقف. :احل  ٞ   فْٚ ظذ  نق مـ نؾىر لهق  ٚئؿو  ٔٚف تىقعى
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
 ك ظـ  ٔٚف  قمغ:  قف » ♀ إٔ زضٍٛ اهلل    عٔ أبٞ ضعٝد اخلدزٟ-09

 .شافٍىر ل قف افْحر

                   
ارحالقال   وفقه اهلل: شَّ

 نل ٕذرى ُ جيز جيز قؾال جيقز  قمًٓمد لُ  هذا افٔقمٚق مهٚ افًٔ د
ى
 دٕف  مـ  ٚمًٓم ظـ ؿوٚء

ٚ  خرد ؾِق نق  امر نق ن قف  قف افًٔ   ٕذر ؿٚـ: ب ظعَّ  نه  ؾ جيٛ ظِٔف نق  هقف  ً مهٚ  قمه

ٚ  خر ت ؽر  قف افًٔ  د ؾٔثٌٝ افْذر لهق افهٔٚفد ل ٚمف مل جيزئفد  ؾ جيٛ ظِٔف نق  هقف  قمه

 ّنف  ٍٜ درمٜ. :لهق ـقٕف ت  قف ظٔ  دلتٌِقا افهٍٜ

 

 اهلل: رحمه المصنفقال 
، ش ك ظـ  قف نيٚف افتؼ ؼ» ♀ إٔ زضٍٛ اهلل    عٔ ْٜٛظ بٔ غدإن-33

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد.
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
هل احلٚدن ظؼد لافثٚي ظؼد لافثٚفٞ ظؼ مـ صٓر ذن احلجٜد ل :نيٚف افتؼ ؼ ثالثٜ

د لذـرى ب »ننف ؿٚـ:  ♀لهذك اّيٚف ثٌٝ ظـ افٌْل   ش و ٚ نيٚف نـؾ لذبى

 ُّٛ ًًٔتح ؾٔٓٚ ظ ف افهٔٚف فتَقن افٌ قد لفألـؾد لوطٓٚر صًرة اّـؾ مـ اّوٚحل افتل  ؾ

 ٖمؿ مـ  ٚمٓٚ وُ ت مقوعى لاح د لهق  ؾ  دءمًذ حٝد لفذفؽ ؾٕ٘ف ُ  هح  قمٓٚ لُ  ز

ٕه  ٚ نل ؿٚر ًه د لمل جي  اهل ند ؾٔجقز فف نق  هقف هذك اّيٚف افثالثٜ وذا ـٚق مل  هؿ ٚمـ ـٚق متّت

 ؿٌؾ  قف افًٔ .
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
لا فِٜٔ افَ ر ت افقتر مـ حرَّ » قاٍ: ♀ إٔ ضٍٛ اهلل ▲ عٔ عا٥ػ١*-33

 زٚاٙ ايبدازٟ.، شموٚقافًؼ اّلاخر مـ ر

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

 وأن لقؾة الؼدر: دظذ ثٌقت فِٜٔ افَ ر :هذا احل  ٞ   فْٚ

. ًٓ  لؿ ُترَفع أو

 ٜو ت افًؼوأكف  يف رمض ن ٚ مـ افهحٚ ٜ لهق ا ـ مًًقدى  : ؾ هل  ٚؿٔ  ّق  ًوه

ًٝ د فَ ر""مـ ؿٚف افًْٜ ـِٓٚ ندرؿ فِٜٔ اـٚق  َقـ:      :ؾيٚهر ـالف ا ـ مًًقد لؿِ

ٞد     ّنف حيتّؾ نق  ُقق  :طٚهر ننف  رم نق  :د ؾيٚهر ـالف ا ـ مًًقدؿٚفف مـ  ٚب احل

 فِٜٔ افَ ر ؿ  تْتَؾ مـ صٓر رموٚق وػ ؽرك.

فِٜٔ افَ ر ت رموٚقد لن ٚ ت افًؼ اّلاخر مْفد لؿقفف:  ظذ نقَّ  :فُـ هذا احل  ٞ   فْٚ

د هق مٚ مل  ًؽ  :د افقترشِٜ افَ ر ت افقتر مـ افًؼ اّلاخر مـ رموٚقلا فٔحرَّ » ٚد ؾّٚؾرا ًه  :صٍ

د لؿ  اختِػ افًًِمء هق افذن  ً  ا ٚػي ًّك لتره ًي ً تي ؿ اَّللَّ ًٓ ٌاي هؾ  ُقق  دت ـٍٜٔٔ حًٚب افقتر ري

  ٚظتٌٚر نلـ افنٓر نف  ٚظتٌٚر  خرك 

 : ؿقُق ّهؾ افًِؿ

 ٚ ؾ٘ق افِٔٚيل افقتر ٜ  ٚحلًٚ غ لاح .ٚد ؾ٘ذا ـٚق افنٓر تٚمب ٓر تٚمب ل تٍؼ افَقُق وذا ـٚق افن

ٚ : ؾ٘ق افِٔٚيل افقتر ٜ تتِػ  ًْٔٓم حغ ذاؿد لفذفؽ ؾ٘ق ادرء لنمٚ وذا ـٚق افنٓر ٕٚؿهه

ٚ نف تٚمب  :جيتٓ  ٚ ؾٔجتٓ  ت افًؼ ـِٓٚ ت افًٌٚدةد لافٌْل ّنف ُ  ًِؿ هؾ افنٓر شُٔقق ٕٚؿهه

اظتُػ مـ نلـ افنٓر »ـًم جٚء ت ح  ٞ نيب شًٔ :  دػ افًؼ ـِٓٚـٚق  ًتُ ♀

 .ش♥ للشىف لـٚق  خر نمرك إف اظتُػ  خر افنٓر لهل افًؼ اّلاخر
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 ▲: فِٜٔ افَ ر فِٜٔ ؾٚوِٜ ـًم تًِّققد لفُـ إير فٍَف ظٚئنٜ فُـ  َل ظْ ٕٚ مًٖ ٜ

هْٚ مًٖ ٜ مّٜٓ نق   ""نرنيٝ وق ندرـٝ فِٜٔ افَ ر مٚذا نؿقـ: ♀ؾ٘ ٚ ؿٚفٝ فٌِْل 

ٚ ؾٚوِٜ ـٔقف اجلًّٜد رموٚقد ظؼ ذن احلجٜد درفد فِٜٔ افَ رد ُ  ِزف  -ادرء ؿ    رؿ نلؿٚته

 ""ُ  ِزف مـ ؾوؾ افزمٚق ؾوؾ مىِؼ افًّؾ وُ وذا لرد افْصُّ : -إير وػ هذك افَٚظ ة ادّٜٓ

 نّؾ مجٔع  شفًّؾ افهٚفحمٚ مـ نيٚف ا»مثؾ ظؼ ذن احلجٜ ؾَ  لرد ؾٔف ؾوؾ مىِؼ افًّؾ: 

 افًّؾ.

وق نق نهؾ افًِؿ  َقفقق:  : هفد   ـ ظذ  هذك افَٚظ ة ؾٌر افًؼ هذك ـؾ زمٚق فف ظّؾو 

َـّ د نؾوؾ نلؿٚت افٔقف ـِف افًك اِت }  اب ظذ  الة افًكد ؾَٚـ: لفذا ن َٔ يَ ٔا لََعَ الصذ َ افُِظ
ُْٔضَعى ْ َلةِ ال َِّ افّٔغ تً  ٌِظ افّٔغ ؾ٘قَّ [د لظْ مٚ ًٕ 238]افٌَرة:  {َوالصذ ٚ لفٍيه ٌ ٕه ٚ لمُٚ ٕه ٚد ظ زمٚ

ت اد  ْٜد لت ادْٚ ر اّخرم ت ادًٚج د  ♀ؾٚفتٌِٔظ  ٚفزمٚق ظْ  مْز رشقـ اب 

 لتٌِٔيٓٚ ت افزمٚق افًك.

َلةِ } َْ َبْػِر الصذ ٌِ ا  ٍَ ُٓ [د جٚء ن ٚ  الة افًكد ؾٚفًك نؾوؾ 116]املٚئ ة:  {ََتْبُِطَٔج

ت افٔقف ـِف افًكد لمع ذفؽ لؿٝ افًك ؿِْٚ ؿٌؾ افهالة ننف لؿٝ  ل مٚ ً هذ ؾٔفد نلؿٚ

  . ؾٔفحراف نق تهعد 

 قف ظرؾٜ مـ مجع مَجع تَ  ؿ ظٚمٜ ادهِغ احلجٟٔد  قف ظرؾٜ مـ نؾوؾ اّيٚفد مع ذفؽ 

ٝ مجع ّنف لؿٝ  لد ؾِٔس هْٚؿ تالزفد ظرؾٝ ملٚذا هق لؿٝ  ل  ّنؽ مجً :حيرف نق تهع

 لؿِْٚ: نق لؿٝ افْٓل متًِؼ  ٚفهالةد لفذفؽ ُ  ِزف  غ ؾوؾ افزمٚق لمىِؼ افًّؾ.د تَ  ؿ

 . ♀فِٜٔ افَ ر مٚ نؾوؾ مٚ ً ًٍؾ ؾٔٓٚ  مٚ جٚء ظـ افٌْل 

 َـّ نلفف  ظٚئنٜ ظذ اف ظٚءد لخٚ ٜ افقارد. : اف ظٚء حٔٞ د
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 ًٕٚٓٔٚتُػ » :♀: فزلف ادًٚج د لنؾوِف اُظتُٚؽد ؾَ  ـٚق افٌْل ث 

 .شافًؼ اّلاخر ـِٓٚ

 ٕٚٓهٚ لاحتًٚ هٚ» :♀: ؿٔٚف افِٔؾد لؿ  ؿٚـ افٌْل ثٚفث د شمـ ؿٚف فِٜٔ افَ ر و ًم

 ؾَٔٚف فِٜٔ افَ ر مَهقدد لؾٚوؾ.

 ًٚٓ ءة افَر ق.را  : ؿرا

َـّ هذك اّظًمـ اّر ًٜ هل نؾوؾ مٚ ً ًٍؾ ت فِٜٔ افَ رد ؾّـ حرَّ   اب  م فِٜٔ افَ ر لم

ل مًج   خر ننل ت  ٔٝ اب احلرافد  ♀ـًّج  افٌْل  :ق ت مُٚق ذ ػ ٖق ـٚ

ٝى  خر ت افْٓٚرد  دؾِٔحرص ظذ هذك اّر عد ًٕؿ افه ؿٜ ؾٚوِٜد فُْٓٚ فًٔٝ تهٓٚ ت لؿ

ءد  ؾ إنٌؾ  ّٚؾوؾ ظـ  اجًِٓٚ ت  قف  خر ت ؽر فِٜٔ افَ رد ُ تْنٌؾ  ٚفذهٚب فٍَِرا

 افٍٚوؾ.

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 

ّهؾ اد  ْٜ ذا  ♀لؿَّٝ رشقـ اب » قاٍ: ¶ عٔ ابٔ عباع *-24

َـّ   ؿرق ادْٚزـد لّهؾ افّٔـ  ِِّؿد ؿٚـ: ؾٓ
هلـ لدـ  احلًٍِٜٔد لّهؾ افنٚف اجلًحٍٜد لّهؾ ٕج ى

َـّ  َـّ  نتك ظِٔٓ ؾُذفؽ حتك   ـ نراد احلٟ لافًّرةد ؾّـ ـٚق دل ـد ؾّـ نهِف لـذاد مـ ؽر نهِ

 ُِّ  زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.، شقق مْٓٚنهؾ مُٜ هًي

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

لؾٔف ادقاؿٔٝ  دهذا ـتٚب احلٟد نلرد ؾٔف ادهْػ نلـ ح  ٞ لهق ح  ٞ ا ـ ظٌٚس

ل : وًٜ نل شتٜ فالختالؽ افًٚدسد نهق مـ ؿقـ افٌْلادقاؿٔٝ ادُٕٜٚٔادُٕٜٚٔد 

ننف مـ ؿقـ افٌْل  :لافيٚهر دـًم جٚء ت ح  ٞ جٚ ر نف ننف مـ ؾًؾ ظّر ♀

د ثؿ  ً  ذفؽد مل  ًِؿ ظّر ؾقاؾؼ ؿوٚء ظّر ح  ٞ افٌْل رَ لهق ذات ظٌ  ♀ ؾى

♀ .  

لهق  :د ذل احلٍِٜٔ مًرلؽشّهؾ اد  ْٜ ذا احلًٍِٜٔ ♀لؿَّٝ رشقـ اب »ؿٚـ: 

د شلّهؾ افنٚف اجلًحٍٜ»افذن  ًّك  ٚدَٔٚتد ؿٚـ:  لادى  جْقب اد  ْٜ لؾٔف اِق مٌْك ادًج 

لّهؾ ٕج ى ؿرق »د ؿٚـ: غلاجلحٍٜ مقجقدة لؿٚئّٜد ل ْل ؾٔٓٚ مَٔٚتد لهل ؿر ٌٜ مـ را 

 :د ؿٔؾشلّهؾ افّٔـ  ِِّؿ»د لهق لادى ـذفؽد ادًّك  ٚفًٔؾد هذا هق ؿرق ادْٚزـد شادْٚزـ

  .ن  ِِّؿننف لاد :لاّطٓرٕف لادند و :ٕف جٌؾد لؿٔؾو

 حجّ ال كتابُ
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َـّ »: ♀ؿٚـ  َـّ  ؾٓ َـّ »ؿقفف: د شهل َـّ  ؾٓ َـّ شهل َـّ  د نن ه ّهؾ افنٚفد  :ؾٚجلحٍٜد ّهِٓ

ظذ هذك ادقاؿٔٝ  د نن لدـ مرَّ شلدـ نتك ظِٔٓـ مـ ؽر نهِٓـ»ّهؾ اد  ْٜد  :لذل احلٍِٜٔ

ٔب  ٔب ٚ نل ٕج  ب لوق دـ  ُـ مـ نهِٓٚد ؾِق نق صٚم ؿ اد  ْٜ ثؿ نراد نق ٚ فف ذات ظرؾى نتك ٚ نل ظرا

لُ  ِزمف افرجقع وػ مَٔٚتد ؾٓذا مًْك ؿقفف:  داحلًٍِٜٔ نحًيرف مْٓٚ وػ مُٜد ؾٕ٘ف حًيرف مـ ذ

َـّ » َـّ  لدـ نتك ظِٔٓ  .شمـ ؽر نهِ

 ـ نراد احلٟ »هذك افٍِيٜ ؾ٘ ٚ مّٜٓد ؿقفف:  ت د إتٌٓقا معش ـ نراد احلٟ لافًّرة»ؿقفف: 

ؾحِّقا ورادة احلٟ لافًّرة فُؾ مـ نراد مُٜ ؾِٔزمف نق حًيرف مـ  نراد مُٜد :د ننشلافًّرة

 ادَٔٚت.

ٚ مـ افهحٚ ٜ  قا ظـ دخقـ مُٜ مـ ؽر وحرافد وُ ًننٚشه  ًه : ّنف ثٌٝ نق مج  ٚؿٚفقا

 ق ا ـ ظّر و :لؽركد لؿٚفقا  ٌٚب ـٚحلىَّ : ر دخقفف وفٔٓٚمثؾ: نهؾ مُٜد مـ تُرَّ  دمًتثْغ

رجع وفٔٓٚ ُ   نق حًيرف مع ننف مـ نهِٓٚد ؾ ـ ذفؽ ظذ نق مـ ـٚق وذا خرج مـ مُٜ ل   

 د لهذا هق ادنٓقر ظْ  ادتٖخر ـ.]ا حراف[ افرجقعخرج مـ مُٜ  ِزمف 

ّق احل  ٞ  ـ نراد احلٟ لافًّرةد لمل  َؾ  ـ نراد مُٜد ؾًذ  :لؿٔؾ: ننف فٔس  الزف

نن  ـ  ر   مُٜ ؾِٔزمف نق حًيرف  ٚحلٟ  افَقـ اّلـ: ادنٓقر ؿقهلؿ  ـ نراد احلٟ لافًّرةد

 لافًّرة.

: ؾال  ِزف ا حراف وُ در   احلٟ لافًّرةد ؾ خقفف مُٜ لظذ افثٚي ؾٚشتًُّقا  ٚفيٚهر

 فٔس ظِٔف دفو حْٔذاؿ.

نن دلق هذك ادقاؿٔٝد ؾّـ نهِفد نن مـ ادُٚق افذن هق ؾٔفد  شَـّ ؾّـ ـٚق دل »ؿٚـ: 

ْٕٚ مـ اجلّقف اجلّقفد نهؾ اجلّقفد :مثؾ ّ ٚ خٚرج احلرف ت احلؾد  :حًيرمقق مـ اجلّقف وخقا
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ة ـذفؽد ـؾ هُٗء دلق ادقاؿٔٝد  َّ ًٍٚقد نهؾ لادن ًًٕمقد نهؾ ًج نهؾ ظً  نهؾ افُٚمؾد

ًٔحرمقق مـ نمٚـْٓؿ  .ؾ

َٓٚء  َقفقق: د شمـ نهِف» :♀لؿقـ افٌْل  ًٍ  :د ننشمـ نهِف»إتٌف هلذك اجلِّٜد اف

ؾِق ـٕٚٝ افٌِ ة ـٌرةد ؾٔجقز فف نق حًيرف مـ نن مقوعى  :ل ْٚءه ظِٔفٕٝ  ِ ةد مـ  ِ تفد وق ـٚ

ة ؿ  حًيرمقق مـ جْق ٚ لهؿ شٚـْقق ت  َّ نهؾ ًج  مْٓٚد ُ  ِزف نق  ُقق مـ  ٔتفد لفذا ؾ٘قَّ 

افىر ؼ اجل    افذن ًؾتح مـ صًمـ ج ةد ؾٔجقز ذفؽد ؾألنف ُ  عم جٚءلا صًمهلٚد نل افًُس وذا

َِ   حراف مـ افٌٔٝد لوًٕم مـ افٌِ ةد  ِزف ا  مـ  ِ تف لمُٚق اجتًمع نهِف. :ننٌف( ؾّـ نه

ُِّ »ؿٚـ:  ُِّ » :ؿقفف شقق مْٓٚحتك نهؾ مُٜ هًي ُِّ  :نن شققهًي ؾ ذفؽ ظذ احلٟ ًاٌ د قق  ٚحلٟهًي

ؾَ  جٚء مٚ   ـ ظـ افهحٚ ٜ روقاق اب ظِٔٓؿ ننف ُ   مـ خرلج  :دلق افًّرةد لنمٚ افًّرة

ت احلٟ وذا نحرف مـ  ٔتف ت  َحٌرفًّ ؼل احلرفد ؾ٘ق اف د فُل جًيّع ت افًْؽ  غ احلؾد ؾد احلٌ  وػ

 جّع  غ احلؾ لاحلرف.ؾاحلرفد وذا خرج فًرؾٜ ذهٛ وػ احلؾد 

لٕٖخذ  َوٚء احلٚجٜ ت  هذك ادًٖ ٜد  دلنمٚ ت افًّرة ؾال   نق  رجد ؿٙ  ف افهحٚ ٜ 

ٚ مـ نلشع ادذاهٛ  ّٚخذ  َقـ افهحٚ ٜد ل رلق نق ؿقـ ْئلظْ ٕٚ لتًِّقق نق ؾَٓٚ

ول لؽ الحجُة يف ه ا األُّؾ هق ققل الصح بة مـ أكف ٓبد مـ الجؿع افهحٚيب ًحجٜ  ؼلطد 

 بقـ الحؾِّ والحرم.

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ا قاٍ ايبٝٗكٞ: ٖٚر ،شمـ  ٚب  ْل صٌٜٔ ♀دخؾ افٌْل » عٔ عطا٤ قاٍ:-30

ٌْ دٝد  ٚزٟٚ عٔ ابٔ عُس َسؾّٛعا ٚإضٓانٙ غري قؿٛظ. ،َسض
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
 "ـتٚب افًّ ة"نلردك ادهْػ ت  "ـتٚب احلٟ"هذا ثٚي ح  ٞ ت 

ى
د لهق ح  ٞ ظىٚء

 .شمـ  ٚب  ْل صٌٜٔ ♀دخؾ افٌْل »ؿٚـ: 

شؾ: ّق ادرشؾ هق افذن  َقـ ؾٔف هذا   فْٚ ظذ نق احل  ٞ مر (ظـ ظىٚء ؿقفف: 

. لُ  ذـر شْ ك وفٔف مـ  حٚيبى  ُقق  ف احل  ٞ ♀افتٚ ًل: ؿٚـ رشقـ اب 

ٟ   دمتهاله  لؿ  ؿٚـ  دلُ  ِزف مـ اُحتجٚج  ٚ  حٜ وشْٚدهٚ د ٚ لادراشٔؾ ت اجلِّٜ هل دت

ٚػي  ♫ن ق دالد  ًي د لفذا ؾ٘ق " ٚدراشٔؾ ققمٚ زاـ نهؾ افًِؿ حيتج"ت رشٚفتف ّهؾ مُٜ:  تي

ٚػي  ♫ن ٚ دالد  ًي هذا افُتٚب مجع ؾٔف اّحٚد ٞ ادرشِٜ افتل  دػ ـتٚ هٚ ظئًمه ت ادراشٔؾن َّ  تي

 ً ٌْك ظِٔٓٚ ـثرو مـ نحُٚف اف  ـ.

 َّٟ ًٔحت ا فِح  ٞ ادرشؾ ف   فد مْٓٚ:  ل ًض نهؾ افًِؿ ـٚفنٚؾًل لنا  جًِقا ؿٔقده

ئـ دح  ٞ ذلضهٚفِنق  ُقق   .لؿرا

  :ؾٖمٚ افؼلط

  ٜه   .ؾال    نق  ُقق ادرشؾ ثَ

  ً  ظـ ثَٜد لُ ً ًرؽ ظْف لُ    نق  ُقق ذفؽ ادرشؾ  ـ  ًرؽ  ٖنف وذا نشْ  وًٕم  ًْ

 .ًْ  ظـ ؽر ثَٜننف  ً 
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 ْٚٓوذ مراشٔؾ مـ دلق افتٚ ًغ ُ تُقق  دنق  ُقق ذفؽ ادرشؾ مـ ـٌٚر افتٚ ًغ :لم

ٜه ت افُالف ت احلجد  لؿ  ؿٚـ ا ـ ظٌ  اهلٚدن: وق ـالف افنٚؾًل لنا  وًٕم هق  هقص د ٜٔداخِ

 افؼلط. هل هذك د ٌُٚر افتٚ ًغ دلق مـ ظ اهؿ

ئـ متً دة مْٓٚ: لنمٚ افَرائـ  : ؾٕ٘ف  َقن افًّؾ  ٚحل  ٞ ادرشؾ ؿرا

  ؾو  خر مـ ؽر ضر ؼ هذا ادرشؾنق  قج  مرٌش. 

 ِٔفنل نق  قج  ظّؾ  حٚيب لؿقـ  حٚيب ظ. 

 نل نق  ًّؾ  ذفؽ احل  ٞ ادرشؾ مجعو ـثر مـ نهؾ افًِؿ. 

ٚػي  ♫لذـرت فُؿ ـالف نيب دالد  دهذا مِخص ـالف نهؾ افًِؿ ـٚفنٚؾًلد لنا  ًي  .تي

 نق هذا احل  ٞ ادرشؾ لادراشٔؾ  قردهٚ افٍَٓٚء ـثرها ت ـتٌٓؿد فٔس ّ ؿ  :ادَهقد

ظْ  ظًِمء احل  ٞ اُحتجٚج  ٚحل  ٞ ادرشؾ ـًم  ُ  ًرؾقق اّحٚد ٞد  ؾ ّنف ؿ  تَرر

 نلجزت فؽ احل  ٞ ؾٔف ؿٌؾ ؿِٔؾ.

ٚػي  ♫لادهْػ  ًي ـٚق ؿ  ذـر ت نلـ ـتٚ ف ننف ُ  قرد مـ  -نظْل ا ـ ؿ امٜ– تي

د لمل  ٚفػ ذضف وُ ت هذا احل  ٞ ؾَط داّحٚد ٞ ت ـتٚ ف وُ مٚ ـٚق ظْ  نهؾ افًْـ

ًي  ♫: ننف ر ًم لافًٌٛ د ؾَ  ًٌٕف ت  ًض ـتٌف هٌ لي  ٚػي تي ؿ: ؾيـ نق هذا احل  ٞ مًْ و

 لوًٕم هذا احل  ٞ مرشؾ ظْ  افٌَٔٓل لؽرك. دننف فٔس ـذفؽ :لافهقاب ددًِؿ

مـ  ٚب  ْل  ♀دخؾ افٌْل »ت هذا احل  ٞ:  فً ٌاي رٌ لٌ   َقـ ظىٚءو  

فٜ افًٔٚؾ ف ُ :ذؽ ادُٚق اد خقـادًج  احلرافد ؾحً  ♀نن: دخؾ افٌْل د شصٌٜٔ

 ظِٔف. 

ؿه  مُٜ  ٚف خقـ مـ مقوع مـ نظالهٚد لؿه  اف خقـ فًِّج   ♀لافٌْل 

 ل ٚب  ْل صٌٜٔ هق دؾ  ٔقهتؿ حًْٔم ـٕٚٝ  ٔقت ؿر شى  جٕٚٛ  ٔٝ اب  دمـ  ٚب  ْل صٌٜٔ
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لهل افًٌُٜد ؾُٚق فُؾ حل مـ نحٔٚء ؿر ش  ٔقتد ؾ٘ذا نراد امرك نق   خؾ ؾال    نق   خؾ 

لهؿ –ؽ هُٗء افَقف ؼد نق  ً  ♀مـ نحٔٚء افًربد ؾٖراد افٌْل  لٍّ فى لحي مـ  ٔقت ؿق

ٓؿ افذن   خِقق ٔد  ٖق  ُقق دخقفف فٌِٔٝ لفًٌُِٜ مـ ضر ؼ  ٚ ؿد لمـ ضر ؼ حي  - ْق صٌٜٔ

 وفٔف.

 د نن: حٔٞ ـٕٚٝ  ٔقهتؿ: ؾ خؾ مـ ضر َٓؿ.شمـ  ٚب  ْل صٌٜٔ»ؾَقفف: 

ا وػ ظٓ ى ؿ ٌه ل ٚب  ْل صٌٜٔ ـٚق مقجقده ا ت ر ٛد وػ ٕحقى مـ شًٌغ شْٜ تَر  ٚ ـٚق مقجقده

ثؿ وق نهؾ افًِؿ د لمـ رنم افهقر افَ  ّٜ رنم مثٚ ٜ افٌٚب مقجقد ت ادىٚؽ د حـ ادىٚؽ

ٜه  : وق لوًف ت هذا ادحؾ افهقاب وزافتف: ّق ت وزافتف تقشً ظذ ادًِّغد  ؿٌؾ وزافتف ؿٚفقا

ٛى   :افًْٜ ت اف خقـ مـ  ٚب  ْل صٌٜٔ ؿ  زافٝد لذفؽ  خر: نق لظ ف تؤٔؼى فِّىٚؽد لفًٌ

ا  ّق ادًج  احلراف لهق مًج  افًٌُٜد ؿ  جٚلز دؾ افٌٚبد ؾٖ ٌح مًج  افًٌُٜ متجٚلزه

ٜى  ؾ٘ق ادرء   خؾ ادًج  احلراف ؿٌؾ دخقفف نل مرلرك  ٌٚب  لحْٔئذى  ددؾ افٌٚب  ًّٚؾٚتى ضق ِ

  ْل صٌٜٔ. 

 ٚظْ  اف لظْ ٕٚ ؿٚظ ة متَررة ًه أن كؾ سـٍة ف ت محؾف  وجقًدا أو زم ًك  فإكف   :ًًِمء مجٔ

د لهذك افًْٜ ؾٚت دِٓٚ: ّنف ؿ   ٚلزهٚ افٌٔٝ ؾُٔػ َٕقـ: ادخؾ افٌٔٝ مـ داخؾ تسؼط

ٚد لفذفؽ ؾ فَّ  دجزء ؾٔفد ؾال  ُقق ذفؽ ـذفؽ ْٚ ظذ نق  ٚب  ْل صٌٜٔ  َٚكك ت دِف فٔس  قا ه

 نل نـثر. ر ًم نز ؾ ق ٕحق ىمـ ثًمٕغ شْٜ

 ًَ  دٜ ؾًٔم  قازن  ٚب  ْل صٌٜٔ امك لادًٚس ـ  َقفقق:  ٌَك هذك افًَّْ  ًض نهؾ افًِؿ اف

 " ٚب افًالف"ؼؼؼرلا نق افذن  قازن  ٚب  ْل صٌٜٔ هق افٌٚب ادًّك  لٕيرلا ؾ٘ذا هؿ ؿ  ؿ َّ 

 ًٌٜ. ٍٚ مع افتقشًٚت دًج  افٍُٚد ثؿ ن ٌح اِق خِػ افهَّ ٍٚد ـٚق ؿٌؾ افهَّ خِػ افهَّ 
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ٜه  ذا افٌٚب: ّق ادحٚذاة  نق ت ذفؽ ٕيرد ؾ٘قَّ  :لاحلََٜٔ ادحٚذاة نلشع مـ نق تُقق خٚ 

ننف خٚضٛ نهؾ اد  ْٜد ؾَٚـ  ♀لننٝ تًِؿ ننف ؿ  جٚء ظـ افٌْل  دوًٕم تُقق  ٚجلٜٓ

ا هلٚاد مع نق ادَهقد شمٚ  غ ادؼؾ لادٌرب ؿٌِٜ»هلؿ:  ؾ فْٚ  دفتقجف فًغ افًٌُٜ دـ ـٚق ٕٚطره

وٕف ملٚ  ٚلز مًج  افًٌُٜ افٌٚب افذن دخؾ مْف  :ظذ نق ادَهقد هق اجلٜٓد ؾِق ؿٔؾ :ذفؽ

وق هذا  :َْقـؾ دافًْٜ نق   خؾ مـ جٜٓ  ْل صٌٜٔد ُ مـ  ٚبى مًغ ؾ٘قَّ  د♀افٌْل 

 فْيرد لن قب فالشت ُـ.  ٚ نحظَّ 

زى ٚ تهٔص اف خقـ مع  ٚبى مًغ  ً   ٚب  ْل صٌٜٔد ؾ٘ق لنمَّ  ٝو فف نل مقا احلُؿ  ٖنف مًٚم

 ًٝ  فؽ. فف ؾٔف ٕيرد مـ حٔٞ احلًٚب لمـ حٔٞ احلُؿ لافَٚظ ة افٍَٜٓٔ ـًم  ْٔ

 

 اهلل: رحمه المصنفقال 
لؿٍٝ هٚهْٚ لظرؾٜ ـِٓٚ » قاٍ: ♀ إٔ زضٍٛ اهلل    ٚعٔ دابس *-33

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد َٚطًِ. ،شمقؿػ

                   
ارحقال   فقه اهلل:و الشَّ
هذا جزءو مـ  شلؿٍٝ هٚ هْٚ لظرؾٜ ـِٓٚ مقؿػ»ت ح  ٞ جٚ ر:  ♀ؿقـ افٌْل 

لهق جقاز حذؽ  ًض " :ؾ فف فَٚظ ةى ن قفٜٔ منٓقرةّثَّ لح  ٞ جٚ ر دائًمه  ً  دح  ٞ جٚ ر

ٜ افٌْل ت حجَّ  ح  ٞ جٚ ر   ؾ٘قَّ  د"جقاز افَْص مـ احل  ٞ"د نل "احل  ٞ

ٞو ضق ؾ ♀  لاح د لوًٕم ًجزد لمل  قرد ـٚ دهق ح  
ؾرلاك افرلاة  دئماله ت مهْػى

ا نضقـ مـ جزء  ًض. داءزَّ ً    لؿ   ُقق  ًوٓؿ ؿ  رلاك جزءه

 ك افرلاةد نق ح  ٞ جٚ ر ح  ٞ ضق ؾد لؿ  جزَّ  :ؾٚدَهقد مـ هذا ظذ  :ؾ فْٚ ذفؽن

حذؽ  ٚد ؾٕ٘ف ُ جيقزصد نل حذؽ  ًض احل  ٞد  ؼط نق  ُقق احل  ٞ تٚمب جقاز حذؽ افَّْ 
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ا مًْٜٔ د ـٖق  ُقق ؾٔف ؽٚ ٜ نل اشتثْٚءد ؾٕ٘ف ت هذك احلٚفٜ ُ  هح وُ نمقره  دح  ٞ لهق ٕٚؿصو

 لؽرهٚ. دْٜٔافْٓل ظـ افثُّ  :مثؾ

لافقؿقؽ  دؿقفف: لؿٍٝ هٚهْٚ: نن ت ظرؾٜ شلؿٍٝ هٚ هْٚ لظرؾٜ ـِٓٚ مقؿػ»ؿٚـ افٌْل: 

َّّ  ♀ّق افٌْل  : ًرؾٜ رــ وت احلٟ لظْ ٕٚ  دشاحلٟ ظرؾٜ»ؾَٚـ: ك احلٟ  ًرؾٜد ش

ل الجزء ب سؿ الؽؾ دلَّ ذلؽ ؿٚظ ة منٓقرةو ظْ  ظًِمئْٚ:  ل الؽؾ ب سؿ الجزء، أو ُسؿِّ أكف إذا ُسؿِّ

ـٌ يف الؽؾ د لهذك افَٚظ ة تًتىٔع نق أز  ٚ افٍرؾ  غ مٚ ـٚق رـْٚه ُ طؾك أن ذلؽ الجزء رك

ٌهٚ ؿ   ًَط   ٚ لمٚ ـٚق لاج ٕه ا لُ ًٕٔٚ ًَّ  ًَط شٓقه ٓق ومٚ  جزى ـًجقد افًٓقد نل وػ ؽر ٚف

د لؿ  لؿٍف افٌْل  :ؾٚدَهقد  ذا د  ـ ـو  .♀نق ظرؾٜ رـ

لظرؾٜ ـِٓٚ » د♀نن ت مقوًف افذن لؿٍف افرشقـ  شلؿٍٝ هٚ هْٚ»لؿقفف: 

 . شمقؿػ

 ٕهٚ حلُؿى نخذت حُّف :♀ اّ ؾ ت نؾًٚـ افٌْل ؾٚفٌْل  دن ٚ وذا ـٕٚٝ  ٔٚ

ٌهٚوذا  غَّ  ♀ ٌهٚد هذا هق اّ ؾد لوذا  غَّ   لاج ٚد ؾ٘ق ؾًِف ؾًٍِف  ُقق لاج  مْ ل ه

  ُقق مْ ل هٚد لهُذا. 

 ًَ خذلا »: ♀لفذا ؿٚـ افٌْل  دت احلٟ مـ هذا افٌٚب ♀افٌْل  ًؾ لؾ

ٜه د  ًرؾٜ اّ ؾ ن ٚ  ٔٚقو هلذا افرــ ♀ؾقؿقؽ افٌْل  دشظْل مْٚشُُؿ ؾتُقق  ٍ

نق  ًض  ♀ظِؿ ذفؽ  غ فْٚ  ؼَّّٚ ؼف ♀فُـ افٌْل  دفِرــ ؾتُقق لاجٌٜ

لؿٍٝ هٚهْٚ لظرؾٜ ـِٓٚ »: ♀ؾَٚـ  دنؾًٚفف فًٔٝ مـ  ٚب افٌٔٚق فذفؽ افرــ

ننف ُ ؾوؾ دقوعى ظذ  خر ت ظرؾٜد مـ حٔٞ افرـْٜٔد  ؾ ُ    مـ  :ؾ فْٚ ظذ شمقؿػ

 افقؿقؽ ت ظرؾٜد لحْٔئذى  ًَط  ٚ افرــ.



 
151 

 

قوع حُّٜ ر ًم ٕقردهٚ ت تخهٔص هذا ادفق و :ؾَ  ؿٔؾ ♀لنمٚ مقوًف 

ت  ♀نق لؿقؽ افٌْل  :ادَهقد مـ هذا د- ابً  ٚءي صي  قَ وٌ -احل  ٞ افذن  ً ك 

وٕف مْ لب  :لُ َٕقـ دمقوعى مًغى ت ظرؾٜ ُ   ـ ظذ ننف لاجٛد لوُ فتزاحؿ افْٚس ظِٔف

ٚءي ابً -ـًم شٖٔيت  قوع حلُّٜد لهذك ت احل  ٞ افذن  ً ك: ّنف وًٕم لؿػ ت ذفؽ اد -وٌَق صي

 ؾِذفؽ ؾٕ٘ف ُ  ًمثِف ؽرك ؾٔٓٚ. د♀ ف  احلُّٜ تتصُّ 

 فْٚ ظذ ننف ُ حٟ دـ ُ شلظرؾٜ ـِٓٚ مقؿػ»: ♀: ؿقفف ادًٖ ٜ اّخرة   :

  :لافقؿقؽ  ًرؾٜ د َػ  ًرؾٜ

ٜومٚ نق  ُقق ت  قف ظرؾ. 

ٚنل ت افِِٜٔ افتٚ ًٜ هل. 

  ؾَٓٚئْٚ نق  قف ظرؾٜ  ٌ ن مـ ضِقع افٍجر وػ ؽرلب ؾٚدًتّ  ظْ دؾٖمٚ افقؿقؽ  ٔقف ظرؾٜ

  مل  ؿِٝ هذا دافنّس

ٚ مـ نهؾ افًِؿ لهل رلا ٜ ت مذهٛ نا  نق افقؿقؽ  ٔقف ظرؾٜ وًٕم  ٌ ن  ّق  ًوه

 افيٓر لافًك خٚرج وًٕم دخؾ ظرؾٜ  ً  افزلاـ حًْٔم  ذَّ  ♀ؾ٘ق افٌْل  د ٚفزلاـ

نق افقؿقؽ  ٌ ن مـ ضِقع افٍجرد لهق نلـ  :هحٔحلفُـ اف دظرؾٜ ثؿ دخؾ وفٔٓٚ  ً  ذفؽ

 .هذك مًٖ ٜ دافْٓٚر

د  ِِٜٔ ظرؾٜ افذن  هح افقؿقؽ ؾٔف هق افِِٜٔ افتٚ ًٜ  ً هٚد ُ افِِٜٔ ادًٖ ٜ افثٕٜٚٔ : نق ادرا

ٜه  دافًٚ َٜ هلٚ : وق فٔٚيل افًْٜ ـِٓٚ تُقق شٚ َ لهْٚ اشتِىػ  ًض نهؾ افًِؿ ـِّٜ فىٍٜٔ ؾَٚفقا

ٜه فِٔقف افًٚ ؼ هلٚ اّحُٚف وُ  قف ظرؾٜد لنيٚف افتؼ ؼ: ؾ٘قَّ فِٔقفد ت  لفذا  دافِِٜٔ تُقق تٚ ً

ؾٚفقؿقؽ  دؾ٘ق نحُٚف  قف ظرؾٜ ته ؾ ظِٔٓٚد لته ؾ ظذ فِٜٔ افًٚذ افذن  ُقق  ً هٚ

  ًرؾٜ ت افٔقف افتٚشع لت فِٜٔ افًٚذ افذن  ً  ؽرلب افنّس. 
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ٜه مـ فٔؾى نل  ٚرمـ لؿػ شٚ»: ♀لهذا مًْك ؿقـ افٌْل  ؾٌٔ ن افِٔؾ  ً   شظ

جٚز افرمل ت ن ـم افْٓٚر ت  قف ظرؾٜ ت نيٚف افتؼ ؼ  ً  ذفؽ: ّق نيٚف افتؼ ؼ افرمل ظْ 

 افِٔؾ  ُقق  ً  ؽرلب افنّس.
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
نتك ادقؿػ ؾجًؾ  ىـ ٕٚؿتف » :♀ إٔ زضٍٛ اهلل    ٚعٔ دابٍس *-33

ٚ حتك ؽر ٝ فهخرات لجًؾ حٌؾ ادً افَهقاء وػ ا ٍه نٚة  غ    ف لاشتٌَؾ افٌَِٜد ؾِؿ  زـ لاؿ

 زٚاٙ َطًِ. ،شافنّس لذهٌٝ افهٍرة ؿِٔاله 

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

نتك ادقؿػد لهق  ♀نق افٌْل  :د لؾٔفهذا جزء  خر مـ ح  ٞ جٚ ر  

ء وػ افه  . اتخرظرؾٜد ؾجًؾ  ىـ ٕٚؿتف افَهقا

 شجًؾ  ىـ ٕٚؿتف وػ افهخرات»لؿقفف: د ♀افَهقاء: هق اشؿ ٕٚؿٜ افٌْل 

لهذك افهخرات هل  د♀ننف جًؾ افهخرات  غ    ف لـٚق مًتٌَؾ افٌَِٜ  : ًّْك

ٜو مـ جٌؾ ظرؾٜد لهل مقجقدة وػ اِقد لؿ  ًجًِٝ هلٚ دظٚمٚت فُل ُ تًَط   خراتو ؿر ٌ

ا جًِقك اجلٓٚت  افْٚس ظِٔٓٚ: ؾجًِقا هلٚ ؿلد مع رً  ا دـ ل ؾ وػ جٌؾ ظرؾٜ شرم ح   ه ح   ه

 ادختهٜ  ٚدنٚظرد فُل ُ تًَط  ًض افهخرات  ًوٓٚ ظذ  ًض.

هذا هق افثٚ ٝ حٌؾد لَٕؾ افَٚيض ظٔٚض ت د شلجًؾ حٌؾ ادنٚة  غ    ف»ؿٚـ: 

د شادنٚرؾ»  حٌؾ ادنٚة نل  ننف جٚء ت  ًض اّفٍٚظ: جٌؾ ادنٚةد لادًْك ؾًٔٓم شقاء. لادرا

ٜه فف  ف: حٔٞ ننف  ت د  :جٌِٓؿ هق ضر ؼ ادنٚةد ؾُٖنف شّك افىر ؼ ُمت ادك حٌاله منٚ 

 ٌَّ  ف  ٚحلٌؾ.ؾْٚشٛ نق ً ن

ٌهٚد  ♥ شلاشتٌَؾ افٌَِٜ»ؿٚـ:  ٚ»راـ ٍه ٚ ظذ دا تف   ظق  شؾِؿ  زـ لاؿ ٍه نن: لاؿ

لهق لؿقؽ افٌْل  ِٜهْٚ َٕػ مع هذك افًٍل دؾقؿقؾف هْٚ ـٚق   ظق اب  داب 

ؾَ  اخًتِػ لجٚء ت  د لنمٚ نؾوؾ نيٚف اب  قف ظرؾٜ مـ نؾوؾ نيٚف اب  د♀
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 قف ظرؾٜد لهق افٔقف افتٚشع  لظذ افًّقف ؾ٘ق مـ نؾوؾ نيٚف اب  دننف افٔقف افًٚذ "ادًْ "

 مـ صٓر ذن احلجٜ. 

 ّٜٓيؾزم لهق ننف  :ن ًٚض افٔقفجيٛ نق ًٕرؾٓٚ ت افًْٜ ـِٓٚد  ؾ لت  لظْ ٕٚ ؿٚظ ة م ٓ

 دد ؾ٘ق افًؼ اّلـ مـ صٓر ذن احلجٜ ؾٚوِٜمـ فضؾ الزم ن مطؾؼ العؿؾ إٓ إذا ورد الـص

مٚ مـ »ؿٚـ:  ♀نق افٌْل  ¶لاشًتحٛ ؾٔٓٚ مىِؼ افًّؾ: حل  ٞ ا ـ ظٌٚسى 

َـّ  افًّقفد  هذك مـ  ٔغ شافًّؾ»ؾَقفف: د شنحٛ وػ اب مـ هذك افًؼ نيٚفى افًّؾ افهٚفح ؾٔٓ

ـ مـ صٓر ذن احلجٜ ؾٚوِٜ لي هْٚ فالشتٌراؾد ؾ ـ نق مىِؼ افًّؾ ت افًؼ اًّ  (نـ ّق 

ٚ ٜه  دنل  الةه  د ٔٚمه  نل ؽر ذفؽ مـ ن قاب افز لادًرلؽ. دنل   ؿ

 ؼع ؾٔف ذفؽ نق ـؾ زمٚقى ؾٚوؾ ؾٕ٘ف ُ  ِزف ؾٔف مىِؼ افًّؾ وُ نق  ً  :لفُـ اّ ؾ

ادرء  ْير ت  قمفد ؾ٘ق نؾوؾ نلؿٚت افٔقف ظذ ا ضالؾ هق افقؿٝ  ؾ٘ق :افًّؾد ل ْٚءه ظِٔف

ا }لؿٝ تًئؿ افّٔغ  ؿد لجًِف اب لهق  ً  افًكد لفذا ًظيد  دافذن ٕحـ ؾٔف ٍَ ُٓ ََتْبُِطَٔج
لةِ  َْ َبْػِر الصذ د  [116]املٚئ ة:{ٌِ نن  ً   الة افًكد ؾ٘ق  :{بػر الصلة}ؼؼؼؼؼؼؼد لادرا

ٕهٚتًئؿ افّٔغ  ٕهٚ د ُقق زمٚ ٚ دل ُقق مُٚ ؾٚدُٚق ت ادًج  ظْ  مْز افٌْل  دل ُقق فٍيه

اب ُ وح وُ " ٖق  َقـ:  لافٍِظ  ذـر نل ٚؽ اب  دلافزمٚق  ً  افًك د♀

 لؽر ذفؽ مـ اّفٍٚظ ادذـقرة. د"هق

 نق افًك هق نؾوؾ نلؿٚت افٔقف ـِفد ل التف نؾوؾ افهِقات اخلّس:  :ؾٚدَهقد

ُْٔضَعى} ْ َلةِ ال اِت َوالصذ َٔ َي ٔا لََعَ الصذ لهل افًك ت ؿقـ نـثر نهؾ د [238]افٌَرة: {َ افُِظ

مع ؾوؾ لؿٝ افًكد ؾٕ٘ف مْٓلو ظـ افتًْـ ؾٔف: افًْٜ للمع ذفؽ  دافًِؿ لادحََغ مْٓؿ

 .  فُـ نؾوؾ مٚ ً ؼع مـ افًٌٚدات  ً  افًك ذـر اب دظْٓٚد ؾٕ٘ف مـ نلؿٚت افْٓل مْٓل  

  لمـ ذـر اب:  
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  .حِؼ افًِؿ -

ءة افَر ق لمـ ذـر اب  -   .ؿرا

  .نذـٚر ادًٚء لمـ ذـر اب  -

ء ل خٛ  ٍِظى  ؾذـر اب د لفذا ؾ٘ق ادرء وذا دخؾ افًقؾد لافًقؾ دؾ  ٔعى لذا

 ؿ  ر  ٔ ك اخلر لهق ظذ دفف ادِؽ لفف احلّ  دُ وح وُ اب لح ك ُ ذ ؽ فف"شٓؾ: 
ى
 "ـؾ رء

لوًٕم ّق ادُٚق مُٚقو  ْنٌؾ ؾٔف افْٚس ظـ افذـرد ؾُذفؽ  دـٚق فف نجرو ظئؿد ُ فذات افٍِظ

ء ؾ٘ذا إنٌؾ ادرء ؾٔف  ذـر اب  دافًك ـٚق ذفؽ مـ نظيؿ اّجقر  ؾٚفًك لؿٝ  ٔع لذا

 د لؾوؾ اب لاشع.افتل ًتوٚظػ ظْ  اب 

ـو خٚ ٜ  ف: مْٓٚ: ـذفؽ  قف ظرؾٜد  قف ظرؾٜ لردت   ؾٔف نؾًٚ

افتِٓٔؾ. 

لمْٓٚ: اف ظٚء. 

د ؾٕ٘ف ـٚق   ظق ت ♀ؾ٘ق اف ظٚء ت  قف ظرؾٜ مَهقدد لهذا افذن ؾًِف افٌْل  

 :هذا افٔقفد لؿ  نضٚـ افقؿقؽد لؿ  ذـرلا نق نؾوؾ نلؿٚت اف ظٚء ت  قف ظرؾٜ

 خر افْٓٚر . 

ثؿ افْٓٚر مـ  ً  افزلاـ. 

وذا ظرؾْٚ  دِْٚ نق افقؿقؽ  ًرؾٜ  ٌ ن مـ نلـ افْٓٚر مـ ضِقع افٍجرثؿ نلـ افْٓٚر حٔٞ ؿ

ٚ»ت ؿقـ جٚ ر:  ♀ذفؽ ظرؾْٚ نق لؿقؽ افٌْل  ٍه ؾَ  ـٚق  دنن:   ظق شؾِؿ  زـ لاؿ

 ٜ وجٚ ٜ اف ظٚء.  ظق لهق لؿٝ ميَّْ  ♀افٌْل 

ٓٚد ؾِؿ  ٌؼ مْٓٚ رً  نن: حتك ؽر ٝ افنّس ـِٓٚ لؽرب ؿً  شحتك ؽر ٝ افنّس»ؿٚـ: 

 دؾع وػ ادزدفٍٜ.  ♀حغ ذفؽ ؾ٘ق افٌْل  رء
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ح شلذهٌٝ افهٍرة ؿِٔاله »ؿٚـ:  : نصُؾ ذفؽ ظذ  ًض ذا : ؿقفف: لذهٌٝ افهٍرة ؿِٔاله

ٍرة ذهٚ ٚ  ُقق ؿٌؾ ؽرلب افنّسد ؾُٔػ  ُقق ذفؽ نق افنّس ؿ  ؽر ٝ احل  ٞ: وذ افهُّ 

ح احل  ٞ تقجٔٓٚتو متً دةو لذهٌٝ افهُّ   :ٍرة ؿِٔاله  لفؼا

حتك ذهٌٝ افهُّ ؾًٌو ٚ ٍه ٍرة ؿِٔاله ٓؿ ؿٚـ: وق ؾٔٓٚ تَ  ًمه لتٖخرهاد ؾُٖنف ؿٚـ: مل  زـ لاؿ

ٝى  :ل ْٚء ظِٔف دٍرة ثؿ  ً  ذفؽ ؽر ٝ افنّسثؿ ؽر ٝ افنّسد ؾٌ ن  ذهٚب افهُّ  ؾ٘ق  ـ  لؿ

افنّسد لتتٖٓٔ  ٍرُّ َه ٍرةد ظْ مٚ تي فِ ظٚء ت  قف ظرؾٜ دـ ـٚق ت ادقؿػ ظْ  اصت اد افهُّ 

  ا جٚ ٜ.غُّ ٌرلب ؾذاؿ مقوع اف ظٚءد لحي فِ

 :د لافًِؿ ظْ  اب (حٔٞ د لفًٔٝ (ننف حغ لؿٔؾ ـًم ؿٚـ ظٔٚض د لادًْك ؾٔف

 ت لجٚلزت اُ ٍرار  ً  ذفؽ.ٍرَّ متَٚربد افْتٔجٜ لاح ة: ّنف وذا ؽر ٝ افنّس ؾَ  اَ  

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
ُٜتك٢ َٔ ُض ♀ إٔ زضٍٛ اهلل    بٔ عاشٕبعٔ ايربا٤ * -33 ٦ٌ: َاذا 

ً  نر عو » ؾكاٍ: ؟ايطشاٜا ٌي رً قي ٓٚد لافًقراء افٌغ ظي ًً ِي ق: افًرجٚء افٌغ وي زَ ُ جيي  غد هٚد لادر وٜ اف

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚأٌٖ ايطٓٔ. شَلَْ ٍٚء افتل ُ تً ٓٚد لافًجَ مرًو 

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ٚػي  ♫ذع ادهْػ  ًي ع  ًْٔٓم: ّق د لؿ  مًج "اهل ن لاّوٚحل" ذـر اّحٚد ٞ ت  تي

زئ ت اهل ند زئ ت اّوحٜٔ ُ جًي نحُٚمًٓم  ًْٔٓم ظ د مـ اّمقر ادنسـٜد ؾ٘ق مٚ ُ جًي 

 لهْٚؿ نحُٚف نخرم مثؾ مٚ ً ًٍؾ  ِحؿ اهل ن لاّوٚحل ؾ٘ق  ًْٔٓم تنٚ فو لشٖٔيت. 

 ًْل مٚ   (ئؾ مٚذا  تَك مـ افوحٚ ًٚش  ♀ء  ـ ظٚزب نق افٌْل ظـ افزا  ؿٚـ: 

ً »: ♥افذن جًيتْٛ لُ  ذ ح ت افوحٚ ٚ: ؾَٚـ  ئـد زٌ نن: ُ جًيَ د شقزَ نر عو ُ جيي

ً  :نن دوٕف مـ  ٚب اجلقاز :لهذا مـ  ٚب تًٓٔؾ اهلّزد لؿ   َٚـ  ق ت اّوحٜٔ.زَ ُ جيي

ً  نر عو »ؿٚـ:  ا. افًرَ د شًًٓٚ ِي وي  ق: افًرجٚء افٌغد زَ ُ جيي ٔهٚ جٔ ه  جٚء: هل افتل ُ اق من

ً  شًًٓٚ ِي  وي افٌغد » لؿقفف: ِي  اختِػ ت مًْك افٌغد  . ًًٓٚ و

ٔد ًً ِي نق  ُقق وي  :ؾَٔؾ - ٚ ل  د ؾ٘ ٚ ت هذك احلٚفٜ تُقق ؽر ً  ٓٚ لاوحه . ْٚه ٜى  زئ

ً لؿٔؾ - د  ٚفًرجٚء افٌغد ِي  : وق ادرا افهٌرة ت افًـ تُقق  ؾ٘ق دافهٌرة ت افًـ :ًًٓٚ و

 ـذفؽ. 

ِحَيةإلباب 
ْ
ض
ُ
ي وإأل

ْ
 َهد

 



 
158 

 

د  ٚفًرجٚء افٌغ وًِٓٚ: هل افتل تتٖخر ظـ  ٚؿل افٌٓٚئؿو: لؿٔؾ - ؾ٘ق  لحْٔئذى  دق ادرا

لهذا هق ادًْك  دّ ٚ ُ تذهٛ مًٓؿ فِّرظك :اهلٚزي ٜه هلً يَّْ تٖخرهٚ ظـ  ٚؿل افٌٓٚئؿ  ُقق مي 

 ؼ.ؾَّ قي افثٚفٞد لهذا هق ـالف افَٚيضد لنيب افَٚشؿ اخلرؿلد لادً 

ًي  : ًّْك شهٚ ظقرً افٌغد »: ؿقفف: شهٚ ظقرً لافًقراء افٌغد »ثؿ ؿٚـ:  وُيعرف رد قي ننف ؿ  طٓر اف

 ضفقر العقر بلمقر:

 ٜه اّمر اّلـ   .: نق تُقق افًغ زائِ

  ٜو شقداءد ؾ٘ق هذ ـ  ُقق ؾًٔٓم  :د  ًّْكنل نق تُقق افًغ  ٔوٚءه ننف فٔس ؾٔٓٚ ح ؿ

ًي  ٔد قي اف . ر    ْٚه

ئٓٚ ت اّوحٜٔ:  نمٚ ظ ف افرك ٜلػ ٚ مـ وجزا ًه مـ وح م افًْٔغ ت افنٚةد ؾٕ٘ف ُ  ُقق مٕٚ

مل  ّْع مـ افًقراء ؾحًٛد لوًٕم مـ افًقراء افٌغ ظقرهٚد ؾال    نق  ♀ّق افٌْل 

ٔد رً قي  ُقق ظي  .هٚ    ْٚه

افقاوحد  ًّْك ننف نن:  دشٓٚ مرًو لادر وٜ افٌغد »: ؿقفف: شٓٚ مرًو لادر وٜ افٌغد »ثؿ ؿٚـ: 

ٔد  ُقق مرًو  ا ل  د لطٓقر مرٌو ٓٚ ص   ه  :ٓٚ ؿٔؾْٚه

 ٚٔزاـ حغ ذفؽد ؾٓذا  ُقق ميْٜ هً  كد ؾال تٖـؾ مع افنٔٚكوٕف  ُقق  ً ف نـِٓٚ مع افن

 د.جً هٚ

 د  و :لؿٔؾ د ؾ٘ ٚ وذا ـٕٚٝ  رل ٜ ؾ٘ق مروٓٚ  شٓٚ مرًو افٌغد »ؼ ؼؼؼق ادرا ٜه نق تُقق  رل 

 . غد 

ٔد  لفٔس د  ُقق مروٓٚ   ؾًذ شٌٔؾ ادثٚـ  دْٚه نن مرض: ؾِٔس ـؾ مرضى  ّْع مْفادرا

د هذك  ًتىٔع ـثرو مـ كافتل تُقق ت افنٔٚ "ِقعافىُّ "اجٚت افتل ًّٕٔٓٚ  ٌِتْٚ افًٚمٜٔ رَّ اخلً 



 
159 

 

ٚ  دزئٜ: ّ ٚ ُ اْع مـ اّـؾو ٚ ً   :افْٚس نق  ّٔزهٚد لمع ذفؽ َٕقـ لـذفؽ فٔس لاوحه

  مروٓٚ. ظذ ن ٚ فًٔٝ داخِٜ ت افٌغد  :ذفؽ ْٚادرضد ؾ فؾٔٓٚ 

ٔب  د ثؿ ظروٓٚ ظذ افىٌٔٛ افٌٔىرن ت لـذفؽ وذا ـٚق ادرض خٍ ٜه ٚد ـًم فق ذ ح امرك نوحٔ

ِي  ٜو لُ  هح نـِٓٚد ؾَْقـ: و ٚ ؿ  نجزنتد لُ  ِزف ادً  د ؾْير وػ ـٌ هٚد ؾَٚـ و ٚ مر و

 ٓك ظـ نـِٓٚ. ذ ح   هلٚد لوق ـٚق افىٌٔٛ  ْ

 د  ٚفٌغد  :ؾٚدَهقد د نق ادرا ا ٚ مٗثره  مروٓٚ ُ مىِؼ ادرضد  ؾ ُ    نق  ُقق مروه

  :لذـرت فؽ نق ؾَٓٚئْٚ ذـرلا مْٚضغ

  .لمٚ ت مًْك اجلرب دؾًٌوٓؿ ذـر اجلرب -

 ل ًوٓؿ ذـر ادرض افذن  ًّْٓٚ مـ اّـؾ. -

لد ٌَ مـ افَّْ  شلٌَ َْ ُ تً »لؿقفف:  دهل اهلز ِٜ :ء: افًجٍٚشلٌَ َْ ٍٚء افتل ُ تً لافًجَ »ثؿ ؿٚـ: 

 :َلَْ ٍٚء افتل ُ تً لمًْك افًجَ  دهق اد د نن: ُ م  ت ظيٚمٓٚ :لٌَ لافَّْ 

 اد نل هً زي اهلز ِٜ هي  :ؿٔؾ ا. زي ُه ص   ه ُه ص   ه  ا

 د  ٚ ـًم ذـر  ًض ؾَٓٚئْٚ هل افهٌرةد ؾتُقق حْٔئذ داخِٜ ت افًـد لؿٔؾ: وق ادرا

   نق تُقق افنٚة هلٚ شـد لننتؿ تًِّقق نق افنٚة ُ  زئ وُ نق تُقق وٖنٚه لهل مٚ  ٌِٝ ؾال 

 ًَ ٔب شتٜ نصٓرى ؾٖـثرد نل نق تُقق مـ اد ًَ ز ثْ ز شْٜد ٚ ؾُٔقق ظّرهٚ شْٜد ؾال    نق تُقق مـ اد

ٚ  َٚـ دلمـ افوٖق شتٜ نصٓر ٚ ت ا  دت افٌَر لُّ ٌْ افثَّ  :لمثِف نيوه ًه   ؾ.لمٚ  ِغ و

  ـ هْٚ ظذ شٌٔؾ احلكد اشت ـ  ف نهؾ افًِؿ نق مٚ زاد ظـ هذك  شنر عو »لؿقفف هْٚ: 

 وق اّر ع وًٕم هق مْ لبد فٔس  قاجٛ مثؾ ذهٚب  ًض افَرقد نل ذهٚب نـثر اّذقد ؾَٚفقا:

لفُـ ادًتّ  ظْ  ؾَٓٚئْٚ  دلؽرك تُقق زائ ة ظذ اّر ع اّحٚد ٞ افتل لردت ؾٔٓٚ ظـ ظعد 
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ُ   ـ ظذ احلك: ّق مٍٓقف افً د  شنر ع»تًتز تِؽ اّل ٚؽ ت ا جزاءد لنق ؿقفف:  ننف

 هق مـ نوًػ ادٍٚهٔؿ.
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
يف الحج م ئة  ♀ كحر رسقل اهلل"قاٍ:  ¶ عٔ عبد اهلل بٔ عباٍع-33

زٚاٙ اإلَاّ أمحد  ،"رقف بدكة، وأمر مـ كؾ ج ور ب ضعٍة فجؿعت يف قدر فلكؾ مـف  وحس  مـ م

 .١ٚابٔ َاد
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
هذك افٌ ق  دٕحر ت احلٟ مٚئٜ   ٕٜ ♀هذا ح  ٞ ظٌ  اب  ـ ظٌٚس نق افٌْل 

لافٌْل د هل مـ  ٚب اهل ند لفٔس مـ  ٚب اّوحٜٔ ♀افتل ٕحرهٚ افٌْل 

ٚ فٌِٕٔٝحر افٌ َ  ♀ ٚ لشتغ  ٔ ك افؼ ٍٜ  ِقات اب لشالمف ٕحر مْٓٚ ثالثه  دق ه  ه

َـّ  ٔب ظِٔفد لافٌٚؿل ل  . ٚ  ؾ ؾٔٓٚ ظِ

  ًٍْف نل  ٚفتقـٔؾ.  :نن شٕحر»ؾَقفف:  قوذ

 :لهذا   فْٚ ظذ مًٖ تغ

ٚ ً ًٚؾ نل مـ ؽر شقؾى  داشتحٌٚب اهل ن وػ  ٔٝ اب :ادًٖ ٜ اّلػ  فف ؾٔذ ح ادرء ه  ه

 هٚ مـ اّيٚف.ذ ح ت نيٚف احلٟد نل ت ؽرؾًٔ 

لؿ  جٚء ظْ  احلٚـؿ  دنل نوحٔتف  ٔ ك دننف  ًتحٛ فِّرء نق  ٌٚذ ٕحر ه  ف :اّمر افثٚي

ؾ ـ ظذ نق ادرء  ش ٚ ؾٚضّٜ اصٓ ن نوحٔتؽ»: ▲ؿٚـ فٍٚضّٜ  ♀نق افٌْل 

نل ذ حٓٚ وق ـٕٚٝ  دنل نق  نٓ هٚ  ٖق حيي ٕحرهٚ وق ـٕٚٝ  ٚ ً ْحر د ًتحٛ فف نق  ذ ح  ٔ ك

 ذ ح. ٚ تً 

 : د ؾًجًّٝ ت ؿٌ  شلنمر مـ ـؾ جزلرى  ٌوًٜ»لؿقـ ا ـ ظٌٚسى
ى
ٌخٝ فٌِْل رد ؾىً  َ نن:  جزء

 ًتحٛ فِّرء نق  ٖـؾ مـ حلؿ اهل ند لمـ حلؿ  فنن :د ؾٖـؾ مْٓٚد هذا   فْٚ ظذ♀

ء ـٚق اهل ن ه  ه  داّوحٜٔ ٌهٚٚ لشقا ٕهٚ ؾٕ٘ف  ًتحٛ فف نق  ٖـؾ مْف لفق  دلاج نل ه  ٚ مًْق
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ا ْػَتذ }: ـذفؽ اّوحٜٔ: فَقـ اب ل دجزءه ٍُ ْ ٔا اىَْلاَُِع َوال ٍُ ْظػِ
َ
ا َو  َٓ ٌِِْ ٔا   د[36]احلٟ: {فَُُكُ

ًنيت فف  ًٌض نوحٔتف لنـؾ  ♀ؾًٔتحٛ فِّرء نق  ٖـؾ مـ نوحٔتفد ؾ٘ق افٌْل 

 مْٓٚد لـذفؽ اهل ن.

ـِٓٚ افًًِمء  َقفقق: وق مـ نـؾ نوحٔتف  لافه ؿٜ ـذفؽ لاجٌٜ مـ اّوحٜٔد  ؾ وقَّ 

 َِّ ا مـ اف حؿ ل ته ؾ  ف: ّنف جيٛ ظذ ادرء نق  ته ؾ لجٛ ظِٔف نق  نسن مـ افًقؾ جزءه

ٚد ل ٖـؾ   مـ افثالث لجق ه
ى
مـ حلؿ اّوحٜٔد لفق ـٕٚٝ ظْ ك نـثر مـ صٚة  ته ؾ  ُؾ جزء

 مْٓٚ اشتحٌٚ هٚ. مـ ـؾٍّ 

: لنؿؾ مٚ  ته ؾ  ف مـ افنٚة مَ ار اّلؿٜٔ: ّنف نؿؾ مَٔٚسى  ً ًرؽ ت ذفؽ افزمٚق  ؿٚفقا

 فقزق افِحؿ. 

حرت ت  ق افتل ًٕ مـ مرؾ افًٌ  ♀نن: لذب افٌْل د شلحًٚ مـ مرؿٓٚ»ؿٚـ: 

مْٚشٌٜ ذفؽ: نق هذك   ك حًْٔم حٟ نف ُوحَّ  ♀ِػ هؾ افٌْل اهل ند لؿ  اختً 

د فُـ هؾ مجع مًٓٚ افٌْل  ٜه نف ُ   ♀املٚئٜ ؿِٝ فُؿ ن ٚ ـِٓٚ ه نو ظذ نوحٔ

 ▲ك مٚ جٚء ت ح  ٞ ظٚئنٜ وحَّ  ♀ل  ـ ظذ نق افٌْل  :فًِؿؿقفغ ّهؾ ا

د ؾَٚفٝ: مٚ هذا  ؾَٔؾ هلٚ: ننف نً   د"♀ نوحٜٔ افٌْل"دخؾ ظِٔٓٚ ت مْك حلؿ  َرى

ٚ اتُّ  :لهذا احل  ٞ   ـ عى نل ؿراق ننف  ًتحٛ فف نق جيّع ظذ ننف  ًتحٛ فِحٚج وذا ذ ح ه  ه

 . ♀مًف اّوحٜٔ فًٍؾ افٌْل 

نن ه ن افتّتع –ؾال جيّع مع اهل ن  دلهق افذن امتثِف ا ـ افَٔؿ :افثٚيلنمٚ افَقـ 

وًٕم ثٌٝ ظْف اهل ند لهل املٚئٜ افتل ذ حٓٚ  ♀نوحٜٔ: ؿٚـ: ّق افٌْل  -لافَراق

افٌَر ر ًم  تجقز  :لؿقهلٚ دلنمٚ ح  ٞ ظٚئنٜ ؾٕ٘ف دّقـ ظذ ننف جزءو مـ هذك املٚئٜ د ٔ ك

ٚ دـ حٟ لؿ  ذ ح  :لاّؿرب دنق ت ذفؽ تُِػ :ٜلاحلََٔ دق  َرة َ ؾًّٔك افًٌ  ننف  ًتحٛ نيوه
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ء ـٚق اهل ن ه ن اتع نل ؿراق نق جيّع مًف اّوحٜٔ  لهق  دطٚهر ح  ٞ ظٚئنٜت ه  هٚ شقا

 ادًتّ  ظْ  ؾَٓٚئْٚ راٜ اب ظِٔٓؿ.

 

 

 اهلل: رحمه المصنفقال 
ؾ خؾ افًؼ مـ نراد نق  وحل » قاٍ: ♀ إٔ ايٓيب ▲ عٔ أّ ض١ًُ-32

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد َٚطًِ. ،شلؾال  ٖخذ مـ صًرك لُ مـ  ؼتف صٔئٚه حتك  وحد 

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

مـ نراد نق »ؿٚـ:  ♀هذا ح  ٞ نف شِّٜ لهق مـ مٍٚر   مًِؿ نق افٌْل 

حًُمه ؾ ـ ٛ ظِٔف رتَّ  ♀هذا   فْٚ ظذ اشتحٌٚب اّوحٜٔ: ّق افٌْل  دش وحل

ظذ اشتحٌٚ ٚد لهل مـ  ـ  افًْـد لؿ  لردت ؾٔٓٚ نحٚد ٞ ت ؾوٚئِٓٚ ظْ  ا ـ مٚجٜ 

ٜو ت اجلِّٜ لُ صؽد لؿ  ؾًِٓٚ لوق ًتَ د  دلؽرك ف ت  حٚد نشٕٚٔ هٚ وُ نق اّوحٜٔ مؼلظ

 .♀افٌْل 

د  ٚ رادة هْٚ شمـ نراد نق  وحل»د ؿقفف: شمـ نراد نق  وحل»ؿٚـ:  افًزف هق  :ادرا

: ّق افًزف  ٚفْٜٔد  ٚفَِٛد لافًٍؾ افذن  هٚحٛ افًزف هق  ادتٖـ د لفق مل  هٚحٌف ؾًؾو

ء ا دافؼا ٚ متٖـ ه لمـ  ٚحٛ ذفؽ افًزف  ًٍؾى لهق  دؾٓذا احل  ٞ  نّؾ مـ ظزف  ٌَِف ظزمه

د ؾٚحلُؿ ؾًٔٓم شقاء: ّق افٌْل  ٜى ء نوحٔ َِّ  ♀ذا  َف  ٚ رادة لهل افْٜٔ ؾَط. ظ

ا هؾ شٔوحد لنمٚ مـ ـٚ ٚد نل ـٚق افسدد مً   ل نف ُق مسدده َه ء ـٚق افسدد مىِ َِّ شقا ٚ ظذ ً َه

ُه وحٔٝ لوُ ؾالد ؾٓذا ادسدد صٚؿ   د  ٖق  َقـ: وق جٚء ؾالقد نل وق لج ت مٚ ؾحٔٞ  دذطى
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ظ ف  :ؾّٚ ؾ دج  افنؽ ؾ٘ق اّ ؾ اشتهحٚب اّمر اّلـد لاّمر اّلـ هق ٍٕل ا رادةلً 

 حْٔئذى ُ  ِزمف ا مًٚؿ. ؾ :افْٜٔ

افذند لافذن  تحَؼ مْف ا رادة هق افذن  :اشؿ مق قـ  ًّْك (:ـمي   شـ نرادمي »لؿقفف: 

ا هلٚ :نن مٚـ اّوحٜٔ د  ؾع املٚـ ٕهٚ هذك اّوحٜٔ ؿ   ُقق ادرء مر  ه ننف  : ًّْك دّق نحٔٚ

د هْٚ ـو ثّْٓٚد لهق ادرا وًٕم  ًُّف مـ دؾع  : لؿ  ٕص ظِٔف ا مٚف نا د ؾَ  ؿٚـ د ٚذ

َـّ  (داف راهؿ ؾ  ٚفذ ح هق مر  و لؿ  ً ٍٓؿ مـ ا رادة مـ نراد مٌٚذة افذ ح  تقـٔؾ: ؾ٘ق ادق

َـّ  ا فألوحٜٔ   ؾع مٚهلٚد لافته ؾ  ٚد لاّجر ظِٔٓٚد لحْٔئذ ؾ٘ق ادق ؾ فِذ حد فُْف فٔس مر  ه

 ك.ؼي  ٚفذ ح ُ  ِزمف نق  ًّؽ ظـ صًرك ل ي 

ا فألوحٜٔق  ُقق ادرء مً : نافْقع افثٚفٞ ـى هلٚ : ًّْك در  ه ؾَ   ٖيت  دافثقاب مـ ؽر  ذ

ًُّقق ق نهؾ  ٔتف ُ  ً و :ل ظْٓؿد ؾَْقـل ظـ نهؾ  ٔتفد ل ز نهؾ  ٔتف ننف شٔوحد ادرء ؾٔوحد 

 ؾ ظْٓؿ  ّٚجر.ّ ؿ مل  ٌذفقا املٚـد لوق ـٕٚقا ؿ  ًته د  :ٍرهؿطظـ نخذ صًرهؿ ل

ل ْٚءه ظذ ننف  ذـ املٚـد  :د  ف احل  ٞ وًٕم هق افذن  ر  د  ًّْكًّؽ للرافذن  ً  قوذ

ٔب هَ ؾ٘ق مـ نراد نق  وحل لني  :ذفؽ ٚ نل مٔتهٚد ؾّـ افذن  م ثقاب اّوحٜٔ ـٚماله فٌرك ح

 :لؿِٝ ادته ؾ دادته ؾ :ؾ نف افذن شٌٔٚذ افذ ح  َٕقـك ظْف نف ادته د  ًّؽ  ادوحَّ 

 . ّنف ؿ  نه م افثقاب فٌرك

ُه لؿٚـ: وحد  ؾّـ افذن  ه ؾ ظِٔف ؿقـ افٌْل  د ٚ فق نق رجاله نظىك  خر صٚةه نل مٚ

ؾ اهلٌٜد لنخذ افنٚةد ٌٌ لوًٕم افذن ؿي  دافذن  ذـ املٚـ  ُ  شمـ نراد نق  وحل»: ♀

ـو فٌِٜٓد ؾٔجقز فف نق  وحد  ل: ّنف مِؽ لد لجيقز فف نُ  وحد نل نخذ املٚـد ؾ٘ق ؿٌقفف هلٚ ؿٌق

 ؾُٔقق حًْٔم مِؽ اهلٌٜ نننٖ ا رادة  ً  ذفؽ ؾًّٔؽ  ً  ذفؽ. دمٚفف
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: افًؼ: هل ظؼ ذل شمـ نراد نق  وحل ؾ خؾ افًؼ»: ♀لؿقـ افٌْل 

ٚ افْٓٚرد  َه احلجٜد ل ُقق دخقهلٚ  ٚفَٚظ ة افتل ذـرت فُؿ ؿٌؾ ؿِٔؾد نق افِٔؾ  ُقق شٚ 

 ؾت خؾ افًؼ  ٌرلب صّس  خر  قفى مـ ذن افًَ ة. 

د رًي افنَّ  :ٓٚ ؾتَقــي رد ـ افًغد ل هح نق ًح ُد ًي  هح نق تً  شركًَ ال  ٖخذ مـ صي ؾ»ؿٚـ: 

ٚ  َّراضد لهق ر. ؾال  ٖخذ مـ صًرك ُ ؿهب ًي نق حرؿ افًغ ؾتَقـ: صي  :لاّؾهح ت افٌِٜ

َي  ٚ  ٖ ِفد لُ حي صُّ اد ٍه ًّ َِ د لُ ٕت   ٚ لُ مـ »د لهذا  نّؾ مجٔع ننقاع نخذ افنًر كدقشَه

د  ّٚخذ مـ افٌؼة ش ؼتف ّق اّطٚؾر مـ  :ؾال  َىع صٔئهٚ مـ نطٚؾرك دهق ؿص اّطٚؾر :لادرا

ٌي  ٌي ؼي اف  نن: حتك  ذ ح نوحٔتف.د شلحتك  وحد »د ة ت هذا ادقوعؼي ةد ؾتٖخذ حُؿ اف

 لظْ ٕٚ هْٚ مًٖ تٚق:

  .مًٖ ٜ متًَِٜ  ٚفٌٚ ٜ -

 ثؿ ٕذـر ادًٖ ٜ ادتًَِٜ  حُؿ هذا احل  ٞ. -

د ؾٚحلُؿ متًِؼو  ذ ح اّوحٜٔ شلحتك  وحد » ♀: هل ؿقـ افٌْل افٌٚ ٜ

لت  قمغ  ً ك  دحرد لهق افٔقف افًٚذلافذ ح متك جيقز  جيقز ذ ح اّوحٜٔ ت  قف افَّْ 

لجيقز ـذفؽ ظْ   ًوٓؿ ت افرلا ٜ  دلهذا هق ادًتّ  ظْ  ؾَٓٚئْٚ داحلٚدن ظؼد لافثٚي ظؼ

َـّ   ح وػافذَّ  افثٕٜٚٔ نق  ّت َّ   :اّحقط  ٚدًِؿ افٔقف افثٚفٞ ظؼد لهق ثٚفٞ نيٚف افتؼ ؼد لفُ

لؿ  جٚء  دنق  راظل اخلالؽد حٔٞ نق ادًتّ  ظْ  ؾَٓٚئْٚ ننف وًٕم  ذ ح  قف افْحر ل قمغ  ً ك

 ذفؽ ظـ مجعى مـ افهحٚ ٜد لظّقمٚت  ًض اّدفٜ ت ـ ظِٔف.

لمـ ؿٚـ ن ٚ نر ًٜ  دن ٚ نر ًٜ نيٚف :ؿٔؾ لوقد ؾحْٔئذى وًٕم تُقق اّوحٜٔ هلٚ ثالثٜ نيٚف ؾَط

و ٚ ثالثٜ ؾٌٌرلب صّس افٔقف  :ؾ٘ ٚ ات  وػ ؽرلب افنّس افٔقف افثٚفٞ ظؼد لمـ ؿٚـ

ا لفٔاله ـذفؽ: لجيقز افذَّ د افثٚي ظؼ  . هذا مٚ  تًِؼ  ٚفٌٚ ٜ ح  ٚره
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كٕٚ ظذ اّ ؾ ت لؿ  اِف ؾَٓٚ د: ؾ٘ق هذا احل  ٞ س حو ت افْٓلنمٚ حُؿ هذا احل  ٞ

لهذك مـ  دافْٓل لهق افتحر ؿ: ّق اّ ؾ ت نلامرك افقجقبد لاّ ؾ ت ٕقاهٔف افتحر ؿ

لحْٔئذ ؾَ  اِقك ظذ افتحر ؿ لوق ـٚق ؿٔؾ  ٚفُراهٜد  دشؾال  ٖخذ» ٔغ افتحر ؿ افكحيٜد 

ـو ظذ افتحر ؿ.  لفُـ طٚهر احل  ٞ لهق مـ مٍٚر   ادذهٛ ننف دّق

ٌهٚ  داّوحٜٔ مْ ل ٜ: وق ؾ٘ق ؿٔؾ  ؾُٔػ  ُقق  ًض فقازمٓٚ لاج

وق فف ٕيٚئر ـثرة ت افؼعد لمـ نشٓؾ ٕيٚئرك افًالفد ؾ٘ق افًالف  ذفف مًتحٛد  :َٕقـ

ْع افقفّٜٔ مًتحٌٜ ت ؿقـ نـثر نهؾ افًِؿد لهق منٓقر ً   ك لاجٛد ـذفؽ افقفّٜٔد ؾ٘قَّ لردُّ 

د ُه ظْ  ا مٚف مٚفؽى  لظْ  ا مٚف نا . ادذاهٛ اّر ًٜ وُ ؿق

ا ؿ   ِزف مـ  دوػ لفّٜٔ لجٛ ظِٔف حوقرهٚ ت ؿقـ مجٓقر نهؾ افًِؿ ـذفؽ لمـ ًدظلي  وذه

 ادْ لب لاجٛ ظذ ادرء نل ظذ ؽركد ؾْيٚئر هذك افَٚظ ة ـثر.

ٚ  :َٕقـ : نق مـ خٚفػ هذا افْٓل ؾٓؾ تًٍ  نوحٔتف ادًٖ ٜ اّخرة ُ: ّنف فٔس ذضه

ٜه هلٚت اّوحٜٔ لُ  ظْٓٚد ل ْٚء ظذ ذفؽ ؾ٘ق مـ نراد اّوحٜٔ  لوًٕم هق حُؿو مٍْؽ   د ٍ

ٚ ئهٚلنخذ مـ صًرك نل طٍرك صٔ ٍه د ؾال  َْص ذفؽ مـ نجر اّوحٜٔ رء افٌتٜد لوًٕم  ُقق  ٚف

لهذك ُ صؽ ن ٚ مـ د د لفْٓٔف: ؾٖٔمؿ ظذ تِؽ ادخٚفٍٜ ؾحًٛ♀ّمر افٌْل 

 افهٌٚئرد لُ تً  مـ افٌُٚئر.

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 

ظـ افٌالف صٚتٚق » قاٍ: ♀ إٔ ايٓيب ▲ ٍش ايهعب١ِٝسعٔ أّ ُن* -39

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايٓطا٥ٞ.، شتٚق لظـ اجلٚر ٜ صٚةٖمُٚؾ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
د شتٚقٖتٚق مُٚؾي ظـ افٌالف صٚ»ؿٚـ:  ♀نق افٌْل  ▲زى رَ ـً  نف هذا ح  ٞ

ٜو جٚء  ٚ افَّْ  شتٚقٖمُٚؾٌ »ل ًض افرلاة  رلهيٚ:   لًوٌط  ٚ افَْؾ.  دَؾلـالمهٚ رلا 

 :ه ا الحديث يدلـ  طؾك مس ئؾد شلظـ اجلٚر ٜ صٚة»ؿٚـ: 

ُّٛ ادًٖ ٜ اّلػ لؿ  ؿٚـ  دافًََٜٔد لافًََٜٔ هل افتل ًتذ ح ظـ ادقفقد وذا ًلف  : ننف ً ًتح

ؾ فْٚ ذفؽ ظذ ن ٚ  دشقدى مرهققو  ًََٔتف تذ ح ظْف  قف شٚ ًفـؾ مقف» :♀افٌْل 

ٜو ظـ افهٌر وذا ًلف .   مًتحٌ

ًد  :ىهٚ لمٚت ؾًًِِِمء ت ذفؽ ؿقُقد لاّ حََ لنمٚ وق ـٚق ٌش  ظْف: ّق  ؼُّ ًي ط ُ  ً ََ نق اف

ٜو شالمتفرمًْك مرهقق: نن مد شـؾ مقفقدى مرهقق  ًََٔتف»: ♀ؿقـ افٌْل   دهقٕ

  فف مقفقدو فٌ لمـ لً  درجك  ٚ افٍٖـ لافًالمٜ لافهحٜ فِّقفقدؾ٘ق افًََٜٔ  ً  : ذفؽل ْٚءه ظذ

ّد نق  ً  ُه  ًالمتفد لرجٚءه مـ اب َٖ ظْف ؾي  لت   ٕف  ًض وًػى ؾٌِٔٚدر  ٚفًؼد   حتفد لنق  ؿي ت

ِد  ً  :  ًّْكذع نجَىَّ نق تً  :ؿ نظوٚءكد لفذفؽ جٚء ظـ ظٚئنٜ لؽرهٚ نق ادًتحًٛ ُه ُ ن :ا

د لوًٕم تً   ـ ظٌ  افز اُه  ٚفًالمٜ ـًم ؿٚـ احلٚؾظ ن ق ظّر َٖ ؾ مـ ادٍٚ ؾ ؾي ٍهَّ ً ُن مْٓٚ ظيؿو

ٚػي  ♫ ًي  .تي

 عقيقةإل باُب 
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 ؾٚدَهقد مـ هذا : ًٍ نل مٚت  ً  لُدتف  دظْفد ومٚ فُقٕف شَىهٚ ؼَّ نق مـ مٚت ؿٌؾ نق ً 

 .مر اّلـهذا اّد ؼع فف افًََٜٔمٌٚذةد ؾٕ٘ف ت ن ح ؿقيل نهؾ افًِؿ ُ تً 

مٚ مًْك  شتغئمُٚؾٌ »نل  شٖتٚقظـ افٌالف صٚتٚق مُٚؾي »: ♀: ؿقـ افٌْل اّمر افثٚي

 ئتغ ٖتٚق نل مُٚؾٌ ـق ًم مُٚؾي 

  د لـؾ تِؽ ادًٚي  حٔحٜ: ؿٚفقا  : وق هلٚ مًٚقى

َـّ  :ٖتٚق نن: ن ٚ مًْك مُٚؾي ادًْك اّلـ لؿ   دلافهٍٜ ادجزئٜ ت اّوحٜٔ  ٌِٝ افً

 رهٚ ت  ٚب اّوٚحل.تَ ف ذـ

ؼٖتغ مًْك ئتغ نل مُٚؾي ظِٔف ا مٚف نا د نق مًْك ـق ٚ مُٚؾٌ  : لؿ  ٕصَّ لادًْك افثٚي

ؾًٔتحٛ نق تُقق افنٚتٚق متًٚل تغ ت افهٍٜ مـ  دظِٔف نا  نن متًٚل تغد ٕصَّ  :ذفؽ

ٚ افِقق ىف ٌَ ظـ ٌش  ظؼَّ  ♀ؾ٘ق افٌْل  دحٔٞ افًـد لمـ حٔٞ افِحؿد لمـ حٔٞ نيوه

لافًقاد  دلت افٌٔٚض د نٚتغد لـٕٚٝ افنٚتٚق متنٚ تغ ت افِقق ▲ا ـ  ْتف ؾٚضّٜ 

 لٕحق ذفؽ.

ٞح لهق مًْه: ذـرك  ًض افؼَّ ادًْك افثٚف نن  ًتحٛ  :ئتغك  حٔح نق مًْك ادُٚؾٌ ا

ٝى لاح د ؾال  ذ ح صٚةه ت نشٌقعد لصٚة  ً  ذفؽد لهذا اُشتحٌٚب  نق تذ ح افنٚتٚق ت لؿ

ٛ  ـ ٚد لهؾ جيقز نق  ذ ح لاح ةه ت لؿٝد ل ذ ح افثٕٜٚٔ ت نق تً  ذفؽ هق ًٕؿ مًتح ًه ذ ح م

 ًٌ ؾ٘ق  داّؿرب جقاز ذفؽ :َٕقـ  ِٜ ـٖق  ُقق ادرء ؽر لاج ى مٚ  نسن  ف صٚتغنخرم ف

لوق ـٕٚٝ افنٚة افقاح ة  زئٜ ظـ افٌالفد فُـ ذ ح افنٚتغ  داحلُؿ متًِؼو  ذ ح افنٚتغ

ٜه ت اد ةٍرَّ ق ـٕٚٝ مً نـّؾد لف ٚ ملٚ جٚء ت دُفٜ مٍٓقف  دؿ ًه فُـ اّـّؾ لاّتؿ نق  ذ حًٓم م

 تغ.ئٖتغد نل ادُٚؾٌ ادُٚؾي  :هذا احل  ٞ ت مًْك
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نق اجلٚر ٜ  ذ ح ظْٓٚ صٚةو لاح ةد لظـ افٌالف صٚتٚق.  :  فْٚ ظذ شلظـ اجلٚر ٜ صٚة»ؿٚـ: 

  ربَّ  ننف ؿٚـ:  ُد لؿ  جٚء ظـ ؿتٚدة   فٔس مًْك ذفؽ نق افٌالف خرو مـ اّنثكد
ٜى جٚر 

افٌالف افذن ذ حف اخلي ت ؿهٜ مقشك ملٚ ـٚق  لُ صؽ ت ذفؽ: ؾ٘قَّ  (دخرو ّهِٓٚ مـ ؽالف

 مـ نهِٓٚ ت نحٚ غ ـثرة.  ا ظذ نق اجلٚر ٜ ؿ  تُقق خره  :ؾ فْٚ ذفؽ دمًف ـٚد نق هيِؽ نهِف

نم ت حجر مًٚل ٜ جٚر ٜ  الظٌٓٚد ؿٚـ فف ؾر ¶لملٚ جٚء ظّرل  ـ افًٚص دًٚل ٜ 

 : ـ ذاؿ افًٌٔ  ـد ؿر َ د  ًٌ ق افَر ٛ وذا تزلَج (َر ـ افًٌٔ ًٌ ق افَر ٛ ل ً وق افًْٚء  ً  ظّرلو

ٛو ثؿ ضَِٓٚ ح ثٝ افً الاتل ً  دؾٖ ٌح نؿرب وفٔف مـ ا ـ ظّف  دًٌ ق افَر ٛ وذا تزلجٓٚ ؿر 

دع ظْؽ  لهق مـ حًُمء افًرب:  ؾَٚـ فف مًٚل ٜ   دلح ثٝ افٍجقة ؾٖ ٌحـ ـذفؽ

ٜو رحّٜٔ و ٖ ٔٓٚ لنمٓٚد  د(لُ ٕ ب ادقتك مثِٓـ دض ادرىؾٕ٘ف مٚ مرَّ  ل  ؾ: ؾ٘ق افٌْٝ ركلؾ

ٜه ظذ نمٓٚ لن ٔٓٚ.  لمل  َؿ  ُثر مـ اِ ٚء لاّمٓٚت وُ  ْٚهتؿد لفذا ـٕٚٝ افٌْٝ  رـ

ُد ـ ادرنة نق تً َّ  ً  وق مـ"لؿ  رلم ا ـ نيب اف ٕٔٚ ظـ  ًض افتٚ ًغ ننف ؿٚـ:  ٝى ٌ د "ر  ٌْ

ا  ذ اب ظِٔف ل  ف لشِؿ  د للن  ؾ مـ ذفؽ نق ٌْٕٔٚ دّ ه ـثر مـ اّنٌٔٚء وًٕم ـٕٚقا   ٚء  ْٚتى

  هىٍل ّنٌٔٚئف اّـّؾ مـ افهٍٚت.  لاب 

ٚ ت اجلٚر ٜ: لوًٕم هق حُؿو نرادك اب  :ادَهقد مـ ذفؽ حلُؿى تتِػ  نق هذا فٔس َٕهه

 ًٚي ت اشتخراجٓٚ.اد

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
 ك ظـ ثّـ  ♀نق رشقـ اب » :   عٔ أبٞ َطعٛن األْصازٟ-33

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ. ،شافُِٛ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ٞى ؾٔفد "نحُٚف افٌٔع"  ن ادهْػ  ٚحل  ٞ ظـ  لهق ح  ٞ نيب مًًقدى  ؾٖلرد نلـ ح  

 . ش ك ظـ ثّـ افُِٛ ♀ نق افٌْل» :اّنهٚرن  

هذا احل  ٞ لرد ت مًْٚك نحٚد ٞ ًنخرد لهذك اّحٚد ٞ ـِٓٚ ت افهحٔح ت ـ ظذ ننف ُ 

:  دجيقز  ٔع افُِٛ ل ًٔف وًٕم هق  د"وٕف حيرف  ٔع افُِٛ"لؿ  نخذ ؾَٓٚكٕٚ  ذفؽد ؾَٚفقا

ٚ مـ اّمقر ل ظـ افُِٛد لهْٚؿ نمقرو ً   :لمْٓٚ دخلًٚشتٓٚ :ً ل ظـ  ًٔٓٚ خلًٚشتفد ؾ٘ق  ًوه

متٓٚد لمْٓٚ ادهحػ : ًٔٓٚ متف دفُرا ُ "ؿٚـ ا مٚف نا :  دؾ٘ق ادهحػ ُ جيقز  ًٔف: فُرا

لؿ  ذـر ظًِمكٕٚ نق هذك مـ  ٔغ نا  ت حُٚ ٜ ا مجٚع: ّق  د"نظِؿ ت  ٔع ادهحػ رخهٜ

ُ "ؾَ  َٕؾ ظٌ  اب ظْف ننف ـٚق  َقـ:  دق  هٌٜٔ ا مجٚع افكحيٜج مـ ا تٔٚتحرَّ نا  ـٚق  ي 

د لفُـ ؿؾ: ُ نظِؿ نق افْٚس ؿ  اختٍِقا  :تَؾ  . "نمجع افْٚسد لمٚ   ر ؽ فًِٓؿ اختٍِقا

ٚ ظـ ادتَ مغ مـ نهؾ افًِؿ مـ افهحٚ ٜ لتٚ ًٔٓؿ لتٚ ًل  ٚ متَ مه لهْٚ نا  حُك ومجٚظه

 ل "ا ؿْٚع"لادتٖخرلق خٚفٍقك ت هذك ادًٖ ٜ: ؾَ  اختِػ  دهحػتٚ ًٔٓؿ ننف ُ جيقز  ٔع اد

ز  ٔع ادهحػ "ادْتٓك" نق  ٔع  "ا ؿْٚع"ٕهقص نا  مٚ ذـرك  ٚحٛ  :لادًتّ  :ت جقا

 ادهحػ حراف.

 كتاب الطَّهارَة
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اد ظرؾْٚ نق هْٚؿ نصٔٚء نجٚز افؼع إُتٍٚع  ٚد لفُْف حرَّ  لذـرت فُؿ  ًض  دف  ًٔٓٚوذه

ا هذا  دنمثِتٓٚ  اّمر اّلـ.وذه

د افثّـ هق ش ك ظـ ثّـ اخلّر ♀ ق افٌْلو» :ت ؿقـ نيب مًًقدى  :اّمر افثٚي

ّي  دهق افذن  ٖخذك ادنسن :افذن  ٖخذك افٌٚئعد لادثّـ ـ  َٚظ ة لافًًِمء ؾرؿقا  غ افثّـ لادث

ٍٔ  مْٓٚ هذك ًٕت دد لهق نق افثّـ مٚ دخِٝ ظِٔف حرؽ افٌٚء"ادْتٓك"نلردهٚ افَٚيض لتًٌف ت 

ؾِٔس  دف جٚئزو ظْ  احلٚجٜئؾٚئ ة ؾَٜٓٔد لهق ننْٚ ظْ مٚ ؿِْٚ: وق  ٔع افُِٛ حرافد َٕقـ: وق ذا 

ئفد ؾ٘ق ادهحػ فؼؾف لافُِٛ خلًٚشتفد ملٚ حرف  ًًٔٓم جٚز  ـؾ مٚ حًرف  ًٔف حرف ذا

كمهٚ فِحٚجٜ ٌهٚ فهٔ ى  دذا د نل احتٚج ـِ ُه ٚ مٌذل ٍه ٚ لمل جي  مهح ٍه نل حرثى  دؾّـ احتٚج مهح

ء ٌهٚ  قهٛ وفٔف ل ٌذـ ففد ؾٕ٘ف جيقز فف افؼا ءد  دلمل جي  ـِ ء فِحٚجٜد ُ مىِؼ افؼا ؾجٚز افؼا

 ِٜ. ًّ نَ نخذٕٚ هذا مـ نيـ  مـ احل  ٞد ؾْٕ٘ٚ مل ٕجٚلز احل  ٞ  َّ ار نً  دلُ جيقز فٌِٔع

ٚد لاف َه ف و ظِٔف مىِ  :نٚرن اّ ؾافٌْل  ك ظـ ثّـ افُِٛد لهق ثّـ افٌٔعد ؾٚفٌٚئع حرا

كك: ّق مٚ حرً  ء ظْ  احلٚجٜف  ًٔف حرً ننف حيرف ذا كك وُ ت مًٚئؾ جيقز افؼا لذـرت  دف ذا

 فُؿ نمثِتٓٚ.
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ٌهٚ وُ »: ♀ قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل ¶ عٔ عبد اهلل بٔ عُس-33 مـ اؿتْك ـِ

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ. ،شـِٛ  ٔ ى نل مٚصٜٔ َٕص مـ ظِّف ـؾ  قفى ؿراضٚق

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ٌهٚ وُ ـِٛ  ٔ ى نل »ؿٚـ:  ♀هذا ح  ٞ ظٌ  اب  ـ ظّر نق افٌْل  مـ اؿتْك ـِ

 . شمٚصٜٔ َٕص مـ ظِّف ـؾ  قف ؿراضٚق

 :هذا احل  ٞ   فْٚ ظذ نمر ـ

ؾ اُشتثْٚء ت لشٖؾهد  داجلقاز وُ مٚ اشًتثْلاؿتْٚء افُِٛ اّ ؾ ؾٔف ظ ف  اّمر اّلـ: نقَّ 

ٌهٚ ت ؽر مٚ اشًتثْل ؾٕ٘ف  ٖمؿد لؿ   غَّ  دادًٖ ٜ افثٕٜٚٔ مَ ار  ♀ افٌْل ؾّـ اؿتْك ـِ

د لافَراط شـؾ  قفى ؿراضٚق»مـ ظِّف افهٚفح لحًْٚتفد  :نند شَٕص مـ ظِّف»وثّف ؾَٚـ: 

َي ؾ ت اجلْٚئزد لاب نظِؿ همَ ارو ظئؿ ًؾهد  ص مثؾ افذن  ًٌُف ادرء مـ اّجر ت ؾ ادًْ

ؿ   ـر ؿو ت لظ كد لـر ؿ وت و ًٚدكد ؾ٘ق و ًٚد اب  د لاب اجلْٚئزد ظِّٓٚ ظْ  اب 

 دـر ؿد جؾ لظال لاب  دف وذا لظ  ُ  ِػ اب لظ كد فُرمف جؾ لظال تخِػ فُرمفد فَُّْ 

 مـ ؾوِف. لًٕٖـ اب 

 فُـ جٚء افؼع  ٚ ذق ت نمر ـ:  دنق اّ ؾ نق اؿتْٚء افُِٛ درف :ادَهقد مـ هذا 

 .لهق ـِٛ افهٔ ػ

 لـِٛ املٚصٜٔ.ػ

ا ِفٜ  ٔ ى  ٌهٚ فٔهىٚد  ف: ؾٕ٘ف جٚئزد لفق ـٚق ادرء لاج ه ؾٖمٚ ـِٛ افهٔ  ؾٖق  َتْل ادرء ـِ

د نل ظْ ك صٌؽو  هىٚد  فد لمع ذفؽ جي ٜو قز فف نق  هىٚد ؽر افُِٛد ؾُٚق ظْ ك شٓؿو نل  ْ ؿٔ
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ٌهٚ ّجؾ ذفؽد ـًم ؿٚـ اب  د لنق  َتْل ـِ ٛى ُِ  :{ ارِِح َٔ ََ اْْلَ ٌِ  ًْ ُت ٍْ ا َغيذ ٌَ َو
َُكِّبِيَ  ِد د [4]املٚئ ة: {ٌُ ِد ؾٚفُِٛ جيقز اؿتْٚكك فِهٔ  وذا ًظ  ؿ جٚز  ٔ ك.ؿد ؾ٘ذا ًظ

  ٖمر ـ: ؾٚملٚصٜٔ هل افتل ًتَتْك د : املٚصٜٔاّمر افثٚي

 ًَٜٔٚس ظِٔفاملٚصٜٔ ومٚ حلراش ٛى  َتْك ّجؾ احلراشٜد لفق ـٚق  :د لظذ ذفؽ ؾ ـؾ ـِ

 شنل ـِٛ حرث»د لفذفؽ جٚء ت  ًض ن ٍٚظ احل  ٞ ٚحراشٜ ؽر املٚصٜٔد مثؾ نق حيرس حرثه 

ٌهٚ حلراشٜ احلرثد نن  ادزرظٜد لاحلٔىٚق. :ؾُٔقق ـِ

 ٝٔ ت ا ذق  ٚؿتْٚء ـِٛ د ؾٕ٘ف جٚئزد ّق ادًْك لافنل نق  ُقق حلراشٜ  ٚرةى ل ًِٜ

 لاحلرث. داملٚصٜٔ لاحلرث وًٕم هق احلراشٜ

د لمـ رظك افنٚة  ًِؿ حٚجٜ ادًْك افثٚي : ّجؾ نق  ذهٛ مع املٚصٜٔد ؾُٔقق ـِٛ رظلى

ٛى حًي  ئ  افتل  ًرؾٓٚ ي افًٌٔ ة مْٓٚ ل ً افراظل فُِ ٌْٓٓٚ  هقتف فتجتّعد لفٌر ذفؽ مـ افٍقا

ُه ـًم تًِّقق دمـ افٌْؿ كمـ رظك افنٔٚ ٌهٚد لوًٕم حتٚج رحق لنمٚ  دلنمٚ ا  ؾ ؾ٘ ٚ ُ حتٚج ـِ

لهذا   فْٚ ظذ نق هذك  دافوٖق لاملٚظز ؾ٘ ٚ حتٚج افُالب نل حيتٚجٓٚ  ًض افرظٚة فِرظل

 ت هذا احل  ٞ  ًّٕٚٔف جيقز. ♀ظِٔٓٚ افٌْل  اّنقاع افثالثٜ افتل ٕصَّ 

 هق ظـ نمر ـ: وذا ظرؾْٚ ذفؽ ظرؾْٚ نق افْٓل وًٕم 

ٚد لمل  ً  - َه  .ًتثـ مْٓٚ ـِٛظـ افٌٔع مىِ

 لظـ اُؿتْٚء وُ ادًتثْك. -

ا اُؿتْٚء اشتً  ؾال جيقز  ٔع مجٔع  دؾٕ٘ف مىِؼ :ـٌِٚق مـ ادْٓل ظْفد لنمٚ افْٓل لي ٌْ ثَ وذه

 افُالبد لفق ـٕٚٝ مًتثْٚةه ت اُؿتْٚء.
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 نق ظًِمءٕٚ  :ادًٖ ٜ اّخرةô  ٚػي ًي : وق ادرء  ِّؽ افُالب وذا ًنذق فف  ٚ  َقفقق تي

اختهٚص: ؾحْٔئذى جيقز فف هٌتٓٚد لجيقز فف نق  ًىٔٓٚ ؽرك مـ ؽر ظقضد لوذا مٚت  ؽي َِ مٌ 

 ؾ٘ ٚ تقرث ظْفد لفُـ ُ جيقز فف  ًٔٓٚ فِح  ٞ.

لؾَٓٚكٕٚ نحًْقا حٔٞ لؿٍقا ظْ  افْهقص ـًم هلد ؾُٕٚقا مًتًُّغ  ٚفْهقص 

 ا ـ ؿٚيض اجلٌؾد لهلٚ حظ   مذهٛ ٕكهٚر اشتثْٚء. ًٕؿد هْٚؿ رلا ٜ لنظِّقا افْهقص مـ ؽ

ف اُؿتْٚء حرف افٌٔعد لحٔٞ جٚز حٔٞ حرً "مـ حٔٞ افتًِٔؾ لافْير افٍَٓلد لهق ننف ؿٚـ: 

ٚد "اُؿتْٚء  ؼٖق ـٚق افُِٛ ـِٛ  ٔ ى نل مٚ صٜٔ جٚز افٌٔع ًه ا فِحُّغ م د ؾجًؾ اُشتثْٚء ظٚئ ه

 .لهذا رلا ٜ ت ادذهٛد لهلٚ حظ   دُ فِحُؿ ّح مهٚ
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
 ،ش ك ظـ ادالمًٜ لادْٚ ذة ♀نق رشقـ اب » :   عٔ أبٞ ٖسٜس٠-38

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.

ظـ  ٔع احلهٚة لظـ  ♀  ك رشقـ اب» قاٍ:    عٔ أبٞ ٖسٜس٠ٚ-30

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد َٚطًِ. ،ش ٔع افٌٚر

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

 ك ظـ افٌٔقع ّر ًٜ  ♀هذاق احل  ثٚق مهٚ  ًّْكه لاح د لذفؽ نق افٌْل 

: ؾ٘قَّ نشٌٚبد لمٚ ظ ا هذك اّشٌٚب اّر ًٜ   ـؾ  ٔعى لمًٚؿ ةى  ُقق جٚئزا

 ؾٔف طِؿو دًِؿ. :  ك ظـ ـؾ  ٔعى ىافًٌٛ اّلـ 

 درفى فًْٔف: مثؾ  ٔع افْجٚشٚتد ل ٔع افُِٛ افذن مرَّ  :  ك ظـ ـؾ  ٔعٌ لاّمر افثٚي 

 مًْٚهٚ ت احل  ٞ افًٚ ؼد لؽرهٚ مـ اّصٔٚء ادْٓل ظْٓٚ فًْٔٓٚ.

 ٞافر ٚ  ؾ٘قَّ  دافٌٔع افذن ؾٔف ر ٚ :نل َٕقـ د ٔع افر ٚ :: لهقادْٓل ظْف : افٌٔعلاّمر افثٚف

 ف لشٖٔتْٔٚ ؾٔف ؾهؾو مًتَؾ.درَّ 

 ٌي : لاّمر افر ع ر: لـؾ مًٚؿ ةى شِّٝ مـ هذك اّمقر اّر ع ؾ٘ ٚ تُقق ري لهق  ٔع اف

أن األُّؾ يف ال ققع، والؿع قدات، والؿع مالت، الحؾ جٚئزةد لهذا مًْك ؿقـ افًًِمء: 

  .هذك اّر ع :د لمْٚط افْصوالجقاز، والصحة ك لؽ، إٓ م  ورد بف الـص

ٚػي تي  ôنق افرا ًٜ افتل نلردهٚ افًًِمء  :ؿِٝ فُؿ ؾٔف ؽررد  حْٔٞٓك ظـ افٌٔع ننف  ً  ًي

د لهذا ل ػو ش ك ظـ  ٔع افٌرر» :♀مٚ ثٌٝ ت  حٔح مًِؿ نق افٌْل  :دفِٔف

 .ـع  

 :ال ٔقع افٌرر ـثرة ج ب 
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 .َ ر ظذ تًِّٔف ؾٓق ؽررؾُؾ  ٔعى ُ  ً 

ُه ؾٓق ؽرر َ لـؾ  ٔعى ُ  ًرؽ ؿي   .رك  ٖق ـٚق  ٓق

ٚ مـ  ٔ ♀ افٌْل لؿ   غَّ  ؾْٓك افٌْل ت  دقع افٌرر ت هذ ـ احل  ثغ مًْٚ ًوه

ظـ  ٔع احلهٚد لهق  :ل ك ت افثٚي دظـ  ٔع ادالمًٜ لادْٚ ذةد لهق  ٔع ؽرر :احل  ٞ اّلـ

هق افق ػ افُع لاّلـ مـ  ٚب  :ؾُٔقق افثٚفٞ لاّخر دشل ك ظـ  ٔع افٌرر» د ٔع ؽرر

 ٚب ظىػ افًٚف ظذ اخلٚص.اّل ٚؽ اجلزئٜٔ  ًّْك اّمثِٜد ؾُٔقق مـ  

: شظـ  ٔع ادالمًٜ ♀  ك افٌْل» :ّٕر ظذ هذك اّل ٚؽ ظذ شٌٔؾ افنظٜ

ٚ متً دة نمٚمف- ٔع ادالمًٜ: هق نق  َقـ افٌٚئع  ًه ٝي  -لؿ  ظرض شِ  ؾَٔقـ فِّنسن مٚ دً

ٝي  ًٝ  دنن  ت ر  غد ؾٍل هذك افهقرة افٌر دافٌالف مـ هذك افًِع ؾٓق فؽ  ُذا نل دسي  دننٚ نل دً

ـو  :ادًَقد ظِٔف ٚد نل صٔئهٚ لشىهٚ  ْٔٓؿ.  دّنف  ٓق ًه ٚ خًٔ ٔهٚد نل صٔئهٚ رخٔهه  ؾَ   ِّس صٔئهٚ ؽٚف

ٛو مْف: ؾَٔقـ فف افٌٚئع مـ هذك افًِع ادختٍِٜ افًًر  مٚ ٌٕذت ويلَّ  :ل ٔع ادْٚ ذة ؿر 

د ؾَْقـ ت هذك احلٚـلاّ ٜى د نل  خًّ ـى  ذً ًٌْ ؽر جٚئز: ّنف ؿ   ي  هذا افٌٔع :ل ٚؽ ؾٓق فؽ  ر ٚ

ٔهٚد لؿ   ي  ًٌٚ َْ فف صٔئهٚ ؽٚف  لت ـال اّمر ـ ُ جيقز ذفؽ. دذ فف صٔئهٚ رخٔهه

َـّ  ٚ متً دة ؾَٔقـ وق ـؾ لفٔس مـ هذك افهقرة ننٝ  ٖيت  ٚحٛ د ًه ٚق لؿ  ظرض شِ

ٚ ؿّٔتٓٚ ذفؽد لف ًه  فٔس ؾٔافًِع افتل ت هذا اف ـٚق  ر ٚفغ نل  خًّٜد ُد ؾٕ٘ف ؿ  اختٚر شِ

ٚ افٌْذ لادالمًٜ ؾ٘ق افٌٚئع جٓٚفٜ  ٚدًَقد ظِٔف: ؾ٘ق ادنسن  تٚر مـ افًِع صٔئهٚ  رؽٌٓٚد نمَّ 

ٚ ؽٚفٜٔ فًٔ ًه دةه فِّنسن.  ٝؿ   ًىٔف شِ  مرا

و ٚ  :َٕقـ ٚ ظْ  افٌٚئع لاح ةد ؾحْٔئذى ٓي ّي ٔي ـًم نق هذك افًِع لوق اختٍِٝ  ٍٚهتٚ فُـ ؿٌ 

ًٌ  تُقق ًمادّْقع حْٔ دجٚئزة رف لحيتّؾ مـ  ٚب احلظد ؾُٔقق ادنسن لافٌٚئع دخال حيتّؾ اف

 ًٌ ا. د ؾُٔقق ؿٌ ؿَْ اف  ًمراد نل حيتّؾ افقجقد لافً ف ت افهٍٜد ؾُٔقق ؽرره
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د  ٌٔع افٌرر دش ٔع افٌررظـ »لؿٚـ:  افهٍٜ ت  ِٝٓٓؾ افثّـ ؾٔفد نل ًج هق ـؾ مٚ ًج  :ادرا

ل  خؾ ت افْقع  :لمـ افٌرر ـذفؽ دد ؾُِف ؽررافَ رة ظـ افتًِٔؿ فف ِٝٓادثّـ ؾٔفد نل ًج 

ِؽ احلُّٜ مْف ظ ف افَ رة ظذ ٌّ ؼ ٔع مٚ فٔس ت اف ّقَّ  :افثٚفٞ نق  ٌٔع ادرء مٚ فٔس ت مُِف

 ؾّـ  ٚع مٚ فٔس ت مُِف ؾٕ٘ف وذا جٚء لؿٝ افتًِٔؿ ؿ   ُقق ؽر ؿٚدر ظِٔفد ؾحْٔئذى  دافتًِٔؿ

 نخٚك. لؿع ت افٌرر ؾيَّ 

د  ف ُ مىِؼ افٌرر لوًٕم افٌرر و :َٕقـ د ك ظـ افٌرر♀نف مٚ جٚء نل ق هذا ادرا

 فإكف قد اكعؼد األجؿ ع طؾك أن الغرر كقط ن: دافٌُر

  ٖنقاع مـ افٌرر ؾٔٓٚ ؽرر  ًر. ♀د لؿ  تٌٚ ع افٌْل ؽرر  ًر جٚئز  ٚ مجٚع -

 د افٌرر افٌُر لهق افذن ً ْٔٚ ظْف.لافْقع افثٚي مـ افٌرر -

 ط التؿققز بقـ الغرر الؽ قر والقسقر قققد، مـف : وض ب

  لوٚ ط افتٍر ؼ  غ افَِٜ لافُثرة د: ؾحْٔئذى شّل  ٚفًٔرنق  ُقق افٌرر ؿِٔاله:  ًً   .رؽاف

 ْٚٓعد ُ ن ٚ مَهقدة ٌي نق  ُقق افٌرر  ًّْك اجلٓٚفٜ تٚ ًٜ فًَِّقد ظِٔف مـ  ٚب افتَّ  :لم

 .ًٌٜٔ تُقق ؾٔٓٚ ؽررو  ًرٌع جٚزد لـثرو مـ اّصٔٚء افتَّ ؾًم ـٚق مـ  ٚب افتَّ  دن اله  ٚفًَ 

 ٞؿٚفقافَٔ  افثٚف : : وذا ـٕٚٝ احلٚجف وػ ذفؽ افٌرر: مثٚفف: ؿٚفقا  ًٔف مٚ مٖـقفف ت ا

ٜى جقؾفد ؾ٘ق مٚ ـٚق مٖـقفف ت جقؾف مثؾ ـثر مـ افٍقاـف لاملٖـقُت ُ  ُّـ نق تي  ٍتح ـؾ حٌ

ؾُؾ مٚ ـٚق مٖـقفف ت   هؾ هل شِّٜٔ نف مًٌٜٔ  ٝ  ًّتق ٜفتْير هؾ هل مًتق ٜ نف فًٔ

ءٔد حٚجٜ افٌّٜجؾ احلٚج :جقؾف ؾٕ٘ف ً ٌتٍر افٌرر ؾٔف هؿ افَٔقد ادتًَِٜ نهذك  قوذد ع لافؼا

  ٚفتّٔٔز  غ افٌرر افًٔر لافٌُر.
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
فرجؾ ظذ  ٔع ُ  ٌٔع ا» قاٍ: ♀ إٔ زضٍٛ اهلل    ٠عٔ أبٞ ٖسٜس-33

 زٚاٙ األَاّ أمحد ٚايػٝدإ.، شنخٔف

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ُ »ؿقفف:  شُ  ٌٔع افرجؾ ظذ  ٔع نخٔف»ؿٚـ:  ♀هذا ح  ٞ نيب هر رة نق افٌْل 

: ـًم ؿٚـ اب  وطـدك  ق طدة: أن مـ ُّقغ الـفل أن تلتل بصقغة الخ رهذا خزد  ش ٌٔع

{ َٔ ْ ىَْيِ ََكِميَْيِ َوال ْٔ َذ َ  ُْ ْوََلَ 
َ
  ََ اُت ُْسِْضْػ ََ }[د ؾَقفف 233]افٌَرة: {اِِلَ هذا : {ُْسِْضْػ

خٌٚرد ا هق  ٌٜٔ : شُ  ٌٔع» :فروًـد ؾُذفؽ هْٚ: ؾَقفف :خز ؾًؾ موٚرعد لادَهقد

 ."ُ  ٌع افرجؾ ظذ  ٔع نخٔف" :نن دافْٓل :لادراد

: د لجٚء ت  ًوٓٚشادًِؿ ظذ  ٔع نخٔف» :ٍٚظ ن ٚجٚء ت  ًض اّف شافرجؾ» :لؿقفف

ِي لهق افذن اختٚرك ادهْػ مً  دمىِؼ ؾ٘ق  :ل ْٚءه ظذ ذفؽؽركد  لنًِِّؿ ف ؼد ؾُٔقق صٚماله ى

ٚ ؾرد ب  ٍه  ٚ ظْ  مـ رنم ا ضالؾ.افتَٔٔ   ٚ شالف  ُقق ل 

ٜه ِخرد ؾٖٔيت :مًْك ذفؽد شظذ  ٔع نخٔف»ؿقفف:  صخصو ثٚفٞ ؾٖٔيت  نق ادرء وذا  ٚع شًِ

لشٖ ًٔٓٚ فؽ  دهذك افًًِٜ افتل  ٚظٓٚ فؽ ؾالق  ٖ ػى ظْ ن مثِٓٚ :ل َقـ دفِّنسن

  خًًّمئٜ ؾُٔقق حْٔئذى  ٚع ظذ  ٔع نخٔف.

ء ظذ ذا  :لمثِف وذا اصسم مًِؿ مـ نخٔف » :لؿ  جٚء ت  ًض ن ٍٚظ احل  ٞ دفئافؼا

ٞو فِّنسن ل َقـشصٔئهٚ ًِٜ افتل اصساهٚ مْؽ ز    ٖ ػ شٖصسهيٚ وق هذك افً :د ؾٖٔيت ثٚف

ء نخٔف. ء ظذ ذا  مْؽ  ٖ ػ لوًًمئٜد ؾُٔقق ذا

 وال قع طؾك بقع الؿسؾؿ، والشراء طؾك شرائف يحرم بشرصقـ؛ أهؿفؿ  شرص ن:
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 نق  ًَْ  افٌٔع  ٚ جيٚب لافٌَقـد ل ْٚء ظذ ذفؽ ؾحٔٞ مل  ُـ وجيٚبو افؼط اّلـ :

ٔب  ء نق ـٚق فٍي ـو شقا ء ظذ لؿٌق ٚ ظذ  ٔع نخٔفد لُ ذا ًه ٚ  ٚدًٚضٚةد ؾٕ٘ف ُ  ًّك  ٔ ٚ نل ظٚد ه

ئف ٚ ظذ شي لوًٕم  ًّك شي  دذا  ثالثٜ  تٍِٜ. قف نخٔفد لهذا فف حُؿ  تِػد لفف ؿٔقدو قمه

 ئف ت زمـ اخلٔٚر ـئ: نق  ُقق  ًٔف ظذ  ٔع نخٔف نل ذا افؼط افثٚي ا د ف ظذ ذا لـثره

 دلخٔٚر افؼط دخٔٚر اجلِس :زمـ اخلٔٚر ـؼ: ل ًْقق   (زمـ اخلٔٚر ـ  ًٌٚرة مٚ  ًز افًًِمء 

لـذفؽ مـ  ٚع ظذ  ٔع نخٔف ت م ة خٔٚر  دفرً ؾّـ  ٚع ظذ  ٔع نخٔف ت م ة خٔٚر ادجِس حي 

وق هذا حراف: ّنف  :ؾَْقـ دافؼطد وذا ـٚق ادنسن ؿ  اصسط خٔٚر ثالث نيٚف نل نـثر نل نؿؾ

ٚئ ة اخلٔٚر ـد ؾ٘ق  ًٔف ظذ  ًٔف لذا وذا إَٙ م َه ئف ُ نمر فف مىِ ؾِٔس افٌٚئع  دف ظذ ذا

ؾَ   ىِٛ افًٍ  ؾ٘ق  دلوًٕم جيًؾ ت ًٍٕف صٔئهٚ دلادنسن ؿٚدر ظذ ؾً  افًَ   ٘رادتف ادٍْردة

ٔهٚ دمل  رض  ٚحٌف ٚ روٚئ لنمٚ ت م ة د ؾٕ٘ف حْٔئذ فٔس فف افًٍ : ّنف ُ  ُقق وُ ؾًخه

 ٚر ـ ؾ٘ق مـ فف اخلٔٚر فف افًٍ د لفق مل  رض  ٚحٌف. اخلٔ

 اطؾؿ أن ال قع طؾك بقع أخقف ٓ بد لف مـ شرصقـ ذكرتف  لؽ ق ؾ قؾقؾ.

ئفد ؾًم حُؿ  ًٔف لمٚ حُؿ ادًٖ ٜ اّخرة : نق مـ  ٚع ظذ  ٔع نخٔفد نل اصسم ظذ ذا

ئف    ذا

ء  ٚضالق: ؾٔجٛ :ادًتّ  ظْ  ؾَٓٚئْٚ  ردَّ لنق  ً  دافًًِٜ فٌِٚئع دَّ رً ظِٔف نق  ي  نق افٌٔع لافؼا

إير – :ل ْٚء ظِٔف دّٙ افٌٔع اّلـ ؾُٔقق افٌٔع افثٚي  ٚضؾلجيٛ نق  ً  دافثّـ فِّنسن

ر ـد ثؿ ظِؿ افٌٚئع نق هذا افرجؾ ٚ ٚع ظذ  ٔع نخٔف ؾًٍ  ادنسن افٌٔع ت م ة اخلٔ ـم -مًل

ثٌٝ نق هذا افثٚفٞ ؾًمذا  ًٍؾ   ذهٛ وػ ادحُّٜد ل ً ق افٌٔع  ٚضؾ و :ؿ   ٚع ظذ  ًٔفد لؿ  ؿِْٚ

 ِزف ادنسن  ؾحْٔئذى  دلؿ  إَٙ م ة اخلٔٚر ـ دٌىؾ افَٚيض  ٔع افثٚي ً   ٚع ظذ  ًٔف: ؾحْٔئذى 

ء افًًِٜ  ٚفثّـ اّلـ  ـق ٚ  ٚضؾ. مًْك ظرؾْٚللهذا هق ادًتّ  ظْ  ؾَٓٚئْٚد  دذا
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َـّ لنمٚ وذا نشَط حَفد ؾٓق افذن نشَط   ادنسن افثٚيد نل مـ  ٚع ظذ  ٔع نخٔف  حَفد لفُ

.ٚ مه ُه حرا د لنـؾ مٚ   ُقق  ثًمه

ـو  خر لهل افرلا ٜ افثٕٜٚٔ مـ مذهٛ نا د لؿ  اختٚرهٚ افنٔ  تَل اف  ـ  :هْٚؿ ؿق

ظذ وذق  ٚنق هذا مـ حَقؾ اِدمٔغد لـؾ مٚ ـٚق مـ حَقؾ اِدمٔغ ؾٕ٘ف  ًَْ  مقؿقؾه  :لؽرك

 :ؾَٔٚـ فف دف ً رجع وفٔفئن ظذ ذا ٔع ظذ  ًٔف نل اصًس ؾّـ  ٌ  :ل ْٚءه ظِٔف د ٚحٛ احلؼ

لافْتٔجٜ  ًْل ت افٌٚفٛ  دؾً  افًَ ؾِف ُ  :ًٕؿ  ح افًَ د لوق ؿٚـ :وق ؿٚـ  نرؤٝ

 متَٚر ٜ.

 

 اهلل: رحمه المصنفقال 
تَِك نق  ً  ♀ ك رشقـ اب » قاٍ: ¶ عٔ عبد اهلل بٔ عباٍع-33

قٛي٘ ساضس يبان؟ قاٍ: ال ٜهٕٛ ي٘  َا": قٌٝ البٔ عباع ،شٌٚدفلنق  ٌٔع حٚض  دافرـٌٚق

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ. ،"مسطاّزا

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

تَِك افرـٌٚقد لنق  ٌٔع  ك نق  ً  ♀ نق افٌْل» :¶هذا ح  ٞ ا ـ ظٌٚس 

 . شحٚض فٌٚد

ت  ♀:   ـ ظذ نق افْٓل مْف ش♀قـ اب  ك رش»ؿقـ افهحٚيب: 

 ُ ً ِتٍٝ وفٔف. لاخلالؽ ت ذفؽ صٚذ   دؿقـ نـثر نهؾ افًِؿ

د ؾٔتَِك نق  رج ادنسن وػ خٚرج افٌِ  :مًْك نق  تَِك افرـٌٚق: شتَِك افرـٌٚقنق  ً » :ؿقفف

لحْٔئذى  دًٍفنق  نسن مـ افرـٌٚق فْ :هذا مًْك تَِل افرـٌٚق دافرـٌٚق ل نسن مْٓؿ فًٍْف
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ـى ؿِٔؾ  مؾ٘ق تَِل افرـٌٚق افير ؾٔف ظذ نهؾ افٌِ د مـ جٜٓ ننف وذا اصس فًٍْف ؾًٔنسن  ثّ

 افٌِ . رُّ ًٌ ل ي 

وذا  افرـٌٚق ؿ  ُ  ًرؾقق افًقؾ: ؾحْٔئذى  لؿ   ُقق افْٓل ّجؾ افرـٌٚق ًٍٕٓؿ: ؾ٘قَّ 

افًًرد لهذا شٖٔيت اشتثْٚء   ُقق ؿ  ضهؿد ؾٌٚظقا  ٖؿؾ مـ مْٓؿ فًٍْفد ؾٕ٘ف حْٔئذى  ماصس

ٚءي اًب.    ً  ؿِٔؾ وٌَق صي

نق ُ  ُقق فف ": ؿٔؾ ُ ـ ظٌٚس: مٚ ؿقفف حٚض فٌٚد  ؿٚـ: شلنق  ٌٔع حٚض فٌٚد» :ؿٚـ

 . "شًّٚر

 ًّْك حٚض اد  ْٜد لافٌٚدن فٔس ادَهقد مـ شُـ افٌٚد ٜد لوًٕم ادَهقد  :احلٚض

وذق افٌٚدن ظـ اد  ْٜد ُ  دلفق ـٚق  ًُـ م  ْٜ نخرممـ مل  ُـ حٚض اد  ْٜد  : ٚفٌٚدن

 لهق مـ شُـ افٌٚد ٜد لترؿ احلٚضة.  :مىِؼ افٌٚدن

ا"ؿٚـ:    ـ ظٌٚس مًْٚك نق  ٌٔع احلٚض فٌٚدا لؿ   غَّ  نق ُ  : ًّْك د"ُ  ُقق فف شًّٚره

ٚدن افذن فٔس مـ ُ  ُقق لـٔاله ظْف ت افٌٔعد لوًٕم  ُقق افٌ د ْقب ظْف ت افٌٔع ت افًقؾ

ٜو ت افٌٚفٛ  دـٖ حٚب ادزارع  ٖيت  ًٍْف فًِقؾ ل ٌٔع  ًٍْف :نهؾ افًقؾ لهذا ؾٔف مهِح

 دلن حٚب احل ائؼ دـٖ حٚب ادزارع :ؾ٘ق نهؾ افٌِ  وذا  ٚظٓؿ افٌٚدن دّهؾ افٌِ 

د ل ًم لؽرهٚ: ؾ٘ ؿ  ًٌٔق ٚ  ٚدزا  دل ٖتقق  ٚفٌْؿ مـ ادراظل دلن حٚب افذ ـ  ٖتقق  ٚفًّـ

تٔند لنمٚ وذا  ٚع هلؿ احلٚض ؾ٘ق احلٚض  ٌٔع  ًًر افًقؾد ؾَ  ُ  ْتٍع نهؾ افٌِ  ؾرتٍع 

 افًًر ظِٔٓؿ.

ٚءي ابً -ؿؤٜ تَِل افرـٌٚق شٖٔيت هلٚ تٍهٔؾ  :ٌٕ ن  ٚدًٖ ٜ اّلػ لفذفؽ شٖرج   -وٌَق صي

 احل  ٞ ظْٓٚ.
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 :لافًٌٛ ؾٔف دٕف ُ جيقزو :ٚض فٌِٚد ؿِْٚا  ٔع احلوذه  دؾ احل  ٞ ت  ٔع احلٚض فٌِٚدؾهد شًٖ 

ر  ٖهؾ افٌِ  ٚػي  ôلؿ  جًؾ افًًِمء  دا ضا ًي حد ؾَٔع هحَّ ظذ ادنٓقر ننف  ٚ ُ  ً  تي

ٚد لُ  ً  ًه : ّق افير ظذ نهؾ افٌِ  مجٔ د ظْ هؿ  َع  ٚضاله ُّـ نق  تحِؾ هذا افًًّٚر  ٚضاله

ٚ ًه  مٓؿ.هذا ـال دؾحْٔئذى  ٖمؿ دمـ نهؾ افٌِ  مجٔ

 ولؽـ ال قع، بقع الح ضر لؾ  د يجقز يف ح ٓت: 

 يل: ؾٕ٘ف جٚئزد  ًّْك ننف ُ  ٖتٔف  عَ وذا ؿه  افٌٚدن احلٚضد ؾَٚـ فف:  ٌ  :مـ هذك احلُٚت

 جيقز. ؾحْٔئذى  ديل عَ  ٌ  :َٔقـؾ دهقد لوًٕم  ٖيت افٌٚدن فِحٚض

 افًقؾ دخؾ ادزارع وذا : وذا  ٚع فف احلٚض  ًًر افًقؾد مثؾ ن حٚب اّمر افثٚي

ظْ ٕٚ اِقد ؾُٚق افًًّٚر ت افًقؾد لهق احلٚض فًِقؾد لًّٕٔف ظْ ٕٚ  ٚفٌِٜ افًٚمٜٔ 

د ؾٓذا افذن  ُقق ت افًقؾ ؾٌٔٔع  خًّٜ  ًؼةد هْٚ وًٕم  ٚظٓٚ  ًًر افًقؾد "افؼ ىل"

ا فف ؾٌٚظٓٚ  ًًر افًقؾ :ؾَْقـ ٚ جيقزد لوق ـٚق شًّٚره ًَ  دنيوه  دًر افذن نرادك هقٓٚ  ٚفًلمل  ٌ

 . ا ٚ  ُقق جٚئزه  ؾٓذا نيوه

 ٕٞف جٚئزد ؿ   ٖيت ٘ؾ دوذا ـٕٚٝ  وٚظٜ افٌٚدن  ٚ ُ حيتٚجٓٚ نهؾ افٌِ  :: ؿٚفقا اّمر افثٚف

ـٖصٔٚء ـًمفٜٔد ؾٔجقز فِحٚض نق  ٌٔع فف ت هذك احلٚـ:  :افٌٚدن  ٖصٔٚء ُ حيتٚجٓٚ نهؾ افٌِ 

هذك  قوذد شًرهٚ لإخٍٚوف مٗثرو ظذ ظٚمٜ نهؾ افٌِ فًٔٝ مـ اّصٔٚء افتل ارتٍٚع  ّٚ 

 .افهقر افتل ذـرهٚ افًًِمء جيقز ؾٔٓٚ نق  ٌٔع احلٚض فٌِٚد

ل ً كد لمـ ادًٚي  ♀ظرؾْٚ ذفؽ  ٖدفٜ متً دة مـ ؾًؾ افهحٚ ٜ ت ظٓ  افٌْل 

ر  ٖهؾ افٌِ  :لؿ  ؿِٝ فُؿافتل ً ك ظـ  ٔع احلٚض فٌِٚدد   .ادًْك ؾٔٓٚ ظ ف ا ضا
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
زٚاٙ ، ش ك ظـ افْجش ♀ نق رشقـ اب» :¶ عٔ عبد اهلل بٔ عُس-33

 اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
نق  ز   ت  :هذا مًْٚك نل افََّْجشد شجي  ك ظـ افَّْ  ♀هذا احل  ٞ نق افٌْل 

ئٓٚافًًِٜ مـ ُ  ر   ذ ؿ   ٖيت صخصو  تٍؼ مع افٌٚئع فرؾع افًًِٜد  دؾٍل  ٔقع ادزا  ات دا

ا مًْٔٚه ء دؾٔز   ت ثّْٓٚ حتك تٌِغ شًره لوًٕم ّجؾ نق  ٍْع  دلز ٚدتف فِثّـ ُ  َه  افؼا

ر  ٚدنس ـد لافؼع مً  :ؾَٔقفقق دافٌٚئع ؽو فُل  ُقق افًًر تنقد وق هذا ُ جيقز: ّنف وضا

ٌهٚ فُِؾ ٜه ُـ مًرلتف :ؾٚفؼع  َقـ دافًقؾ ظرضو لضِٛ :ثؾ مٚ  َقفققم دمْٚش فُِؾد لُ  و

 رـٌٚقد ّجؾ ذفؽ.فِق ؾٔف  ٔع حٚض فٌٚدد لُ تَِل ق ُقق هْٚؿ احتُٚرد لُ  ُ

ء  ُٚتٍٚؾ مع افثٚي. لهذا  نل افََّْجش شجي لظُس افَّْ  نق  ّتْع مـ ادزا  ة مـ  ر   افؼا

ر  ٚفٌٚئع: ؾِق جٚء ا ٜى لؾٔف وضا ثؿ نق نهؾ افًقؾ ؿ  اتٍَقا ظذ نق  ددخِٓٚ افًقؾنفٌٚئع  ًًِ

: نسلهٚ  خًّٜ مع ن ٚ ر ًم تهؾ وػ ظؼةد لؿٚفق ُ تتزا  لا ت وًٜد ُ تتزا  لا  ٖـثر مـ  ا

لؿ  اتٍؼ مع اِخر نق  امتْع ظـ ادزا  ةد وًٜد ؾًِم ل ِٝ وػ وًٜ لنح هؿ  ر  هٚد

ر  ٚفٌٚئع. ه حْٔئذى  : َتًًمهٚد َٕقـ  ذا وضا

 ؾ٘ذا ظِؿ ادتير  ذفؽ جٚز فف ؾً  افًَ : ؾٔذهٛ فَِٚيض مٌٚذة ؾَٔقـ:  :ل ْٚء ظِٔف

ئٓٚ ؾٚرتًٍٝ ظعَّ  ؾٖضِٛ ؾً  افًَ  جٚزد لفق إتٓك زمـ  ؿ  زاد ت افًًِٜ مـ ُ  ر   ذا

ء ؾٖضَّ  ؿ  امتْع مـ ادزا  ة مـ  ر   : ٖيت افٌٚئع فَِٚيض ؾَٔقـ دنل افًُس داخلٔٚر يب  افؼا

 لظٛء ا ثٌٚت ظذ ادتير. دؾٔجقز فف افًٍ  حْٔذاؿ فُـ ظًِٔٓم ظٛء ا ثٌٚت د ٚفثّـ
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
، شظـ  ًٔتغ ت  ًٜٔ ♀ ك رشقـ اب » قاٍ: ¶ عٔ أبٞ ٖسٜس٠-33

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايرتَرٟ ٚايٓطا٥ٞ.
                   

ارقال   وفقه اهلل: حالشَّ
لفًًِمئْٚ ت ؾٓؿ د ش ك ظـ  ًٔتغ ت  ًٜٔ ♀ نق افٌْل» :هذا ح  ٞ نيب هر رة

 هذا احل  ٞ ضر َتٚق:

 د  ٚفًٌٔتغ ت  ًٜٔ ننافىر َٜ اّلػ ذط  :: لهل افتل منك ظِٔٓٚ ادتٖخرلقد نق ادرا

 جيقز اصساط ظَ ى ت ظذ ننف ُ :لهذا   فْٚ دتًِٔؼ ظَ ى ظذ ظَ  :لت مًْٚهٚ دظَ ى ت ظَ 

ٚد ؾُٔقق حُّف  ًٔتغ ت  ًٜٔ. دظَ  َه  لُ جيقز تًِٔؼ افًَ  ظذ ذط مىِ

 د  ٚفًٌٔتغ ت  ًٜٔ هق  ٔع افًْٜٔد لهذا هق اّؿرب :: ؿٔؾادًْك افثٚي لوق ـٚق  دوق ادرا

َـّ  ّقَّ  :ادنٓقر اّلـ ـ افًَقد ٌٜد لمـثرها مـ ادًٚمالت ادًٚسة هل مـ افًَقد ادر

مًْك افًٌٔتغ ت  ًٜٔ هق مًْل ؿقـ افٌْل  قَّ و :ؾْٕ٘ٚ َٕقـ :ل ْٚء ظذ ذفؽ دادؼلضٜ

 ك ظـ درهؿ   رمهغ » :♀د لهق مًْك ؿقـ افٌْل ش ك ظـ افًْٜٔ» :♀

 . شل ًْٔٓم حر رة

ف ا: ّنؾ٘ق  ٔع افًْٜٔ خىرو ج ب  دلافٌْل ؽٚ ر  غ افهٔغ ت افْٓل ظـ  ٔع افًْٜٔ خلىقرتف

  :مجع نمر ـ

 .مجع افر ٚػ
 .لاحلِٜٔػ

فتٖـٔ ك خىقرة  ٔع  ♀لفذا ؾ٘ق افٌْل  دؾُٔقق ر ٚ لحِٜٔ ؾنٚ ف افٔٓقد ت ذفؽ

 فُل ُ  تحٔؾ وفٔف.  :د افهٔغ ت افْٓل ظْفافًْٜٔ ؽٚ ر لظ َّ 
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لهق ؿقـ اجلّٓقر لهق مًتّ  لفُْٓؿ مل  ٍنلا احل  ٞ ؾٔف: نق مًْل  ًٔتغ ت  :لؿٔؾ

 ِس افًَ   ٍضُّ َْ ل ي  د ك ظْٓٚ افٌْل نق  تًٚؿ  افٌٚئع لادنسن ظذ  ٔع شًِٜ  ثّْغ ًٜٔ افتل 

ِٜد ؾ٘ق إٍض ٜ ل ٖ ٍغ مٗجَّ  ًتؽ هذك افًًِٜ  ٖ ػ حٚفَّ  :ؾَٔقـ افٌٚئع دمـ ؽر اختٔٚر نح مهٚ

صؽ ُ  دلهذا ظْ ٕٚ لظْ  ؽرٕٚ دادجِس مـ ؽر اختٔٚر ّح  افثّْغ ؾ٘ق افًَ   ُقق  ٚضاله 

 نح  ادًْغ افًٚ َغ. مًْك ت د  ًْل حيتِّفد فُـ س حلاحل  ٞ س ح دت ذفؽ
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ًد قَ ََّ ِي ُ تي »ؿٚـ:  ♀ إٔ زضٍٛ اهلل    عٔ عبد اهلل بٔ عُس-32  كحت عي ِي ا اف

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ ٚأبٛ ناٚٚن.، ش ٚ اّشقاؾ طي ٌي هًي 

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

 هذا احل  ٞ ح  ٞ ظّر هق  ًّْك ح  ٞ ظٌ  اب  ـ ظٌٚس فُْف ؾٔف ؿٔ .

ًد قَ ََّ ِي ُ تي »ؿقفف:  َد تي  :د هق مًْكشعي ِي ا اف ننف  نسهيٚ فًٍْف ؿٌؾ دخقـ  :ل افرـٌٚقد  ًّْكِ

ر  ٖهؾ افٌِ  دافًقؾ ر  ٚفٌٚئع. ٚلؾٔٓ دلهذا ؾٔف وضا  وضا

د ل ًوٓؿ خهَّ  نهؾ افًِؿ نقَّ لؿ  ذـر  ًض  ف  ٚفًِع افتل تُقق حيتٚج وفٔٓٚ احلُؿ مىِؼو

 لهق افهحٔحد ل ًوٓؿ اِف ظذ افُراهٜ. دنهؾ افٌِ د ل ًض نهؾ افًِؿ اِف ظذ افتحر ؿ

ًٕتٍٔ  مـ  دشٌط  ٚ اّشقاؾحتك هًي » :♀لهق ؿقـ افٌْل  دهذا احل  ٞ ؾٔف ؿٔ 

ا َد لهق نق تي  :هذا افَٔ  مًٖ ٜ ؾَٜٓٔ مّٜٓ ج ه ؾ٘ذا دخؾ نلـ  دـٌٚق جيقز ظْ  نلـ افًقؾل افرُّ ِ

َد افًقؾ جٚز تي   ـٌٚقد لنمٚ ؿٌؾ ذفؽ ؾال جيقز.ل افرُّ ِ

 ٜو مـ مزرظتفد ؾي  :ل ْٚءه ظذ ذفؽ ٚ ظْ ك  وٚظ لافًقؾ  ٌٚع  دف  ٚ افًقؾَ ٌ ؾِق نق صخهه

لنمٚ ؿٌؾ  دجيقز :َٕقـ دؾٔف  ٚدزادد ؾجٚءك صخص ت ضرؽ افًقؾد ؾَٚـ: شٖصسهيٚ مْؽ  ُذا

ٚ  ًًر افًقؾ ؾٔجقز ذفؽ.  ذفؽ ؾالد وُ نق  ُقق ظٚمله
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ؾال  ٚضًٚمه  ممـ اصس» قاٍ: ♀ إٔ زضٍٛ اهلل ¶ عٔ عبد اهلل بٔ عُس-39

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ. ،ش ًٌف حتل  ًتقؾٔف

                   
ارحقال   :وفقه اهلل الشَّ
ا متًَِٜ  ٌٔقع افٌررد لهق  ٔع ؾٔف دفٔؾ ظذ مًٖ ٜ مّٜٓ ج ب  د ـ ظّر  اهذا ح  ٞ 

ََ مٚ ُ  ُِّف لي   ؾ ادِؽ ؾٔف. ٕ

 طـدك  مسللت ن، ك دأ ب لؿسللة األولك ثؿ الث كقة ثؿ أذكر الحديث.

 لح  ٞ د ـ ظّراح  ٞ  دفٔؾ ذفؽ: ُ جيقز فِّرء نق  ٌٔع مٚ ُ  ِّؽد ادًٖ ٜ اّلػ 

ُ تٌع »ؿٚـ:  ♀لجٚء نيوٚ مـ ح  ٞ ا ـ ظٌٚس ـذفؽ نق افٌْل  دحُٔؿ  ـ حزاف

ِّرء نق  ٌٔع صٔئهٚ فٔس ت فؾال حيقز د شمٚ فٔس ظْ ؿ ُ تٌعَ » :لت فٍظ لهق اّصٓرد شمُٚ اِؽ

ًَّ  دمُِف ٚءي ابً -ِؿد ل ًض اّمقر افتل شْتُِؿ ظْٓٚ لهذا ؿٚظ ة نؽٌِٜٔ وُ مهللا اف  -وٌَق صي

ًَّ ظْ   ِؿ. مٚ ٕذـر  ٚب اف

 َٜٕٔٚـّ  د: ننف ُ جيقز فِّرء نق  ٌٔع مٚ مُِف حتك  ٌَوفادًٖ ٜ افث ظِٔف هذا  لهذا افذن د

ٚ ؾال  ًٌف حتل  ًتقؾٔف» :احل  ٞد ؿٚـ  حتك  ٌَوف. :نن دشمـ اصسم ضًٚمه

 شٖلرد  ًض تٍر ًٚهتٚ  ً  ؿِٔؾد فُـ نل إيرلا مًل: هذك ادًٖ ٜ شٖلردهٚ  ً  ؿِٔؾد

 .ٚ ًه  إيرلا هلذا افتًَٔؿ افذن شٖذـرك فُؿد لشتّر مًْٚ اّؿًٚف افثالثٜ مجٔ

  افكَّ  :لمْٓٚ دوذا مل  تؿ افتَٚ ض ت  ِس افًَ   ىِٝ هْٚؿ ظَقدو ًَّ ِؿ ت ؽد لمْٓٚ اف

ٌي وذا مل  ً  درنس املٚـ  .افًَ   ُقق  ٚضاله  ذفؽ افقء ت  ِس افًَ  ؾ٘قَّ  َض َ

ٚ ف قوذ ٚءي ابً  -هحٜ افًَ د لشْتُِؿ ظْف ت افر ٚ افٌَض  ُقق ذضه ًَّ  -لوٌَق صي  ِؿ.ت اف
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 فُْف  دنق افًَ   حٔحو  :لمًْك ذفؽ د: هْٚؿ ظَقدو افٌَض ؾٔٓٚ ذطو فِزلفافْقع افثٚي

ا  ٌوٝ افًغ  ٚر ٌوٝ افًغد ؾ٘ق ؿً ف وُ وذا ؿً جيقز فُؾ لاح  مـ افىرؾغ ؾًخً  د ُقق جٚئزه

 .افًَ  ُزفه 

ٚ فَُّْ افٌَض   قوذ  :هْٚ جٚئزلف جٚئزد ُقق ذضهٚ فِزلفد لؿٌؾ افٌَض  ُقق افًَ   حٔحه

.  :احلٚفٜ اّلػد  ًّْك ؽر ُزف  ذطو فهحٜ افًَ د حٔٞ مل  قج  افٌَض  ُقق افًَ   ٚضاله

ـٚفه ؿٚت  :افًَقد افتل  ُقق افٌَض ؾٔٓٚ ذضهٚ فِزلف هل اهلٌٜ لمٚ ت مًْك اهلٌٜ

ٌ هـ وذا ؿٌوف ادً رَّ هـ ؾ٘ق افلافرَّ  دلؽرهٚ ٚد لاذا ـٚق  ٔ  مٚفؽ افًًِٜ لهق رهتي ـ  ٚر ُزمه

ا.  ا جٚئزه  افراهـ ؾٕ٘ف  ُقق ظَ ه

 ٞفَْؾ ادِؽافْقع افثٚف ٚ نن نق  د: لهق هذا احل  ٞد لهق مٚ ـٚق افٌَض ؾٔف ذضه

 فد فُـ ُ جيقز فِّنسن نقؾال جيقز ّح  افىرؾغ ؾًخً  دلهق ُزفو ـذفؽ دافًَ   حٔحو 

ًَ  ي  : ♀ؿٚـ افٌْل د لهذا مًْك هذا احل  ٞ دِؽ ت هذك افًغ وُ  ً  افٌَضٌّ ؼؾ افْ

ًَ  ٚضًٚمه  ممـ اصس»  ك ظـ  ٔع افىًٚف  ♀مٚ افًِٜ نق افٌْل د ش ًتقؾٔف كف حتؾال  ٌ

 ٚ تقايل افوًمٕغد لهذك افًِٜ منٓقرةو ت ـتٛ افٍَٓٚء و :ؿٔؾ دافًِٜ ت ذفؽ :َٕقـ ؿٌؾ ؿٌوف 

ئع املٚتع ؾ ت هذك افًِٜ لن ىِٓٚ ضي لؿ  ؾهَّ  دـثرها  ٚ افنٔ  تَل اف  ـ ت ـتٚ ف افرا ًه ا لظُ رده

َٝ ُي َص تًٍر   ٚتى ني »   .ىالق هذك افًِٜؾَ  ذـر  ً  دشِ

ر  ٚفٌر :لهل افهحٔحٜ نق افًِٜ :لافًِف افثٕٜٚٔ - ٚ ل ٚظف  دهق ا ضا ؾ٘ق مـ اصسم ضًٚمه

ـى نظذ ؿ   ُقق ؿ   مئع اّلـ ملٚ رنم ادنسؿٌؾ ؿٌوفد ؿ   ًٌٔف  ثّـ نظذد لافٌٚ ؿ   ٚظف  ثّ

 ّتْع افٌٚئع  دؾحْٔئذى ؿ   ّتْع مـ تًِٔؿ افًغد لمٚ نـثر هذك اّمثِٜ ت افَوٚء دلؿع ت ًٍٕف

 دف اِدملْ د ل ً  دلـثرها مٚ حيي افنٔىٚق د ًتؽ  ًؼةد ل ًتٓٚ  ًمئٜ : َقـ داّلـ مـ افتًِٔؿ
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ٚ فِْزاع ًه  ؾ٘ذا ؿٌوتٓٚ حْٔئذى  دؿٚـ افنٚرع: ُتٌع افًًِٜ حتك تٌَوٓٚ دت هذك افٌٚب لفذفؽ ؿى

 فُل ُ  ُقق ؾٔف امتْٚعو مـ اّلـ. :جٚز فؽ  ًٔٓٚ

لهل مٚ  َع ت افٍْسد لافؼع احلُٔؿ دائًمه  ْير فُل  :نيوٚ هذك افًِٜ تٍٔ  ؾٚئ ة نخرم -

زة  غ ادًِّغد ن ؿ  ْ  ًٜٔ نخٔف  ـذفؽ  ذف ظـ  ٔع ادًِؿ ظُ  ُقق افٌٔع شٌٛ فقؿقع احلزا

 دفُل ُ  ْ ف اّلـد افًًِٜ  غ   ن لؿ   ًتٓٚ  ًؼة : ك ظـ  ٔع افىًٚف ؿٌؾ ؿٌوف

ٜه نق افًًِٜ  ٔ كد فُـ  لادنسن  ٚظٓٚ  ً  ؿِٔؾ  ًمئٜد ؾ٘ذا ظِّٝ  ذا افقء  تْ ف نص َّ  لخٚ 

لمَٚ    لفذفؽ افؼع فف مًٚقى  دافثٚيفق نؿٌوٓٚ ؾَ   ُقق  ٚظٓٚ لُ  ًِؿ  ُؿ اصساهٚ مْف 

ا.   ظئّٜ ج ه

ي ظذ ننف ُ جيقز  ٔع ادَن  :ظرؾْٚ نق هذا احل  ٞ   فْٚ قوذ  م وُ  ً  ؿٌوف.سي

ٚ» :♀ؿٚـ  :ْٕير هلذا احل  ٞ  :اشؿ مق قـ  ًّْك (:ـَ مي   دشمـ اصسم ضًٚمه

 نّؾ ـؾ ظَ   :د ل ًض افًًِمء  َقـلهل مـ  ٔغ افًّقفد لهذا  نّؾ ـؾ منسى  دافذن

ً  ممًٚلوٜد ؾ٘ق مـ اصس  ز فف  ًٔٓٚ حتك  ٌَوٓٚ. ظْٔٚه مل جيي

 دؽ  ٌر ؾًؾى مْف جيقز فف َٕؾ ادِؽ مـ ؽر ؿٌضَِّ   فْٚ ظذ نق مـ اي  شمـ اصسم» :لؿقفف

َِّ ننٚ ظزَّ  :إير مًل ف ؿ   تِّؽ  ًّٚلوٜ لهق افًٍؾ لاوح ّنَّ  :ؽ ظْٔٚه  ٌر ؾًؾى ت مـ ا

ء ل ٔعد ؾٓق  ًٍؾ مْفد افٌَض لا ؿٌٚض  دلهق افٌَقـ داهلٌٜ ؾٔٓٚ ؾًؾ دلؿ   تِّؽ  ٌٜ  ؼا

ٚءي اًب.   ً  لشٖٔتْٔٚ وٌَق صي

 َِّ ًِ ؿِٝ هذا مل  ّق ت ادذهٛ رلا تغ: مـ ا ٓٚ مـ ؽر وؿٌٚضد ؽ  ٌٜ هؾ جيقز فف َٕ

 ننف ُ جيقز وُ نق  ٌَوٓٚ.  :لافهحٔح
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ُه ٚ ؿٓر ب ُه َِ ؽ ظْٔٚه مٌ ِي مـ مي  : َٚ ؾ ذفؽ ؿٌوف: ّنف  ٌؾجٚز فف  ًٔف ؿ ٚ  ٘رثد ؾّـ لرث مٚ

ُ   مـ ؾًؾ  :نند شمـ اصسم» :♀ فمـ ؿقف  نخ ٕٚ هذا مـ نيـ دمـ ؽر ؾًؾى مْف

 مْف.

ٚ»ؿقفف:  :افَٔ  افثٚي - َِّ ادهْد د شضًٚمه ا  :ٍيٜ  ٚخلهقصػ اختٚر هذك اف ّق فف اختٔٚره

لُ  تً اك وػ  د ٚفىًٚف ؾَط نق هذا احلُؿ خٚص   :"افُٚت"ػ ؿ  ذـر ت ؾ٘ق ادهْد  دٚ  فخٚ ب 

 دؾ٘ق ذط افٌَض فَْؾ ادِؽ ت ادنسم  ُقق ت ادُٔؾ :لنمٚ ادًتّ  ظْ  افٍَٓٚء دؽرك

 دلق مٚ ظ اهٚد لمٚ ظ اهٚ هق ادًغ.  درلعذلاد دلادً لد دلادقزلق

 ٛمْؽ شٔٚرتؽد لؿٌؾ ؿٌوٓٚ  ًتٓٚ  جيقز  ًٔف ؿٌؾ ؿٌوف: اصس ٝ نق ادًغَّ  :ؾٚدذه

لهل - :لؿٔؾ دلادقزلق دلادُٔؾ درلعذلاد د ٚدً لد ّق هذا وًٕم هق خٚص   :جٚزد ؿٚفقا 

ٚ ذـرهٚ ادهْػ ت  ًض ـتٌف لادقزلٕٚتد ل  ـ ظِٔف :  دنق هذا  نّؾ ادُٔالت -رلا ٜ نيوه

ٚ.  دّق افىًٚف ومٚ مُٔاله  :افىًٚف ٕه  نل  ُقق مقزل

ًد  :فافًّق لظذ ٚ ننف  نّؾ مجٔع اف لُ نرم " :حل  ٞ ا ـ ظٌٚس :ِعؾٍٔف ؿقـ را ع نيوه

 د لهذا اختٔٚر افنٔ  تَل اف  ـ."ؽرهٚ مـ افًِع وُ مثِٓٚ

 ًَ َْ ننف ُ جيقز فف نق  ي  ذ:هذا   فْٚ ظد شؾال  ًٌف» :ؿقفف
ٌ
 :لؿقففد ِؽ ؾٔف وُ  ً  افٌَضؾ اد

 دلادقزلق  قزٕف دوق ؿٌض ادُٔؾ  ُِٔف :ًِمء ٌَوفد لؿ  ؿٚـ افً :نند شحتك  ًتقؾٔف»

 لادً لد  تّٔٔزك  ٚفٔ . درلع  زرظفذلاد

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
 دافذهٛ  ٚفذهٛ»: ♀ قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل    عٔ عبان٠ بٔ ايصاَت-33

  دلافتّر  ٚفتّر دلافنًر  ٚفنًر د ٚفًزُّ  لافًزُّ  دلافٍوٜ  ٚفٍوٜ
ٌ
 َِ لاد
ٌ
ءه  داله  ّثؾثَ مٌ  دحَِ ح  ٚد شقا

ا  ٔ د ؾ٘ذا اختٍِٝ هذك اّ ْٚؽ ؾٌٌ     ه
ى
ء  ٔ د ؾّـ زاد نل اشتزاد  أًقا ـٔػ صئتؿ وذا ـٚق   ه  ًقا

 زٚاٙ األَاّ أمحد َٚطًِ.، شك ٌ ؾَ  نرَ 

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ٚػي  ♫ذع ادهْػ  ًي لافر ٚ مـ ـٌٚئر افذٕقب لُ  د"حل  ٞ ظـ افر ٚا"ؼؼنل   "افر ٚ"ؼؼؼ  تي

 لافَتؾ لافزٕٚ.  لهل افؼؿ  ٚب  دلهق مـ ظيٚئؿ افذٕقب  ً  افٌُٚئر افُزم دصؽ

لافٍرؾ  غ  دلهق نخىرهٚ دًٚؿ ات افر ٚنق نح  نشٌٚب افْٓل ظـ ادً  :لؿ  ذـرت فُؿ

ٌي افرد  ل ظْف حلؼ ؾٕ٘ف ً   :لنمٚ افر ٚ دك لؿِِٔفلفذفؽ ؾٓق جيقز  ًر د دمل ر نق افٌرر حلؼد ري  ٚ لاف

لُ جيقز افر ٚ لفق ت "ؾٕ٘ف ُ جيقز ؿِِٔف لُ ـثركد حتك ؿٚـ ؾَٓٚكٕٚ:  :ل ْٚء ظذ ذفؽ داب 

ـي  د نل حي  ٌٜ ٌَّ حي ـي  دفًِ َٔ رء  ًرى ُ  تٖتك  ٚ د"رٍّ  ً  ٌٜ ٌَّ صًرى َه  .ؾٚفر ٚ ُ جيقز مىِ

 حلؼ اب مه رَّ : نق ـقق افر ٚ ًد اّمر افثٚي ٚ  ُّدرٗثد نق افروٚ مـ افىرؾغ ُ  ً  :ْٚ ظذ  ف 

ٌي   دت  ً  افًِؿ: ّنف ُ روٚ ؿٌؾ افًِؿلظزَّ  دفًَِ  حو حد هي ر ؾ٘ق روٚمهٚ  ف  ً  افًِؿ مً ري لنمٚ اف

ٌي  دنل مْٚ ذة دؾّـ  ٚع مالمًٜ : ّق ؾِٔس  راضى  درد ؾٕ٘ف فٔس  ًٚملري نل ؽرهٚ مـ ظَقد اف

 ِؿ.افً وٚ ؾرعً افرد 

 .افر ٚ درف حلؼ اب  قَّ و :ؾ٘ق افروٚ ؾٔف ُ  ٌٔحف: لهذا متٍرع ظذ ؿقفْٚ : ٚلنمٚ افرَّ 

باإل باُب   رِّ
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ؿٚـ  ♀لؿ  جٚء افٌْل  دح  ٞ ظٌٚدة افذن نلردك ادهْػ :اّ ؾ ت  ٚب افر ٚ

  دلافتّر  ٚفتّر دلافنًر  ٚفنًر د ٚفًزُّ  لافًزُّ  دلافٍوٜ  ٚفٍوٜ دافذهٛ  ٚفذهٛ»ؾٔف: 
ٌ
ِح لاد

 
ٌ
 هذك ن ْٚؽ شٝ. د شِح ٚد

 :ل ْٚء ظِٔف دهل ن ؾو ت افر ٚ ٜهذك اّ ْٚؽ افًت دؿٌؾ نق ٕتُِؿ ظـ نحُٚف افر ٚ لننقاظف

ٔب  وق  :ٚ ظـ  ًض افًِػ: لؿ  ؿٚـ  ًض نهؾ افًِؿؾَ  نمجع افًًِمء ت اجلِّٜ وُ خالؾهٚ دُ

ُل نق نهؾ افًِؿ ومجٚع ًح  هْٚؿ دّ ؿ ؿه لا  ف ر ٚ اف  قق :خالؾٓؿ هذا هْٚؿ خىٖ ت ؾّٓف

 ُِّ  ٓٚ جيرن ؾٔٓٚ افر ٚ:  ؾ وق اّمقاـ ٕقظٚق: نمجًقا ظذ نق اّمقاـ فٔس ـ

ـو رٌ ػ  . ق ٜنمقا
ـو فًٔٝ  رٌ ػ   ق ٜ .لنمقا

نخذٕٚ مـ هذك ادَ مٜ اّلػد  قوذد هل افًتٜ افتل لردت ت هذا احل  ٞ :ؾّٚمقاـ افر ق ٜ

ُه فًٔٝ ر ق ٜد مـ ٔٚق اّمقاـ افر ق ٜ ل :هذا احل  ٞ نخذٕٚ  نيـ هل افًتٜد لنق هْٚؿ نمقا

ـى  ُقق رٌ  لوُ فق ـٚق ـؾُّ  دص هذك افًٝخهَّ  ♀هذا  نق افٌْل  ٚ فَٚـ افٌْل مٚ  ق ه

 دشنلتٔٝ جقامع افُِؿ»ؿٚـ:  ♀لافٌْل  د: ُ جيقز  ٔع ادتًمثِغ♀

فف حُّٜ: ؾ فْٚ ذفؽ ظذ نق  نق ادٍهؾ :ؾ   فْٚ ظذهَّ ٍي ادً  وػ ؾ٘ظراض افٌْل ظـ افُِؿ ادقجز

 . لهذك ادَ مٜ اّلػ داّمقاـ ر ق ٜ لؽر ر ق ٜ

 ٜٕٔٚنق افًًِمء نمجًقا ـذفؽ ظذ نق هذك اّمقاـ افر ق ٜ تًَْؿ وػ ؿًّغ  :ادَ مٜ افث

َـّ  د ٘مجٚع نهؾ افًِؿ  ظِٔف هذا احل  ٞد لشٖذـر دفِٔف  ً  ؿِٔؾ.  د

 ؿ.ًَ  ؿٌ ؾًٓم د: افذهٛ لافٍوٜافًَؿ اّلـ 

 دلافًزُّ  دلهل: افنًر د: اّ ْٚؽ اّر ع افٌٚؿٜٔلافًَؿ افثٚي  
ٌ
لافتّرد لهذك  دِحلاد

 نر ًٜ نؿًٚف نخرم.
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 لفُؾ ؿًؿ ظِٜ.  داّمقاـ افر ق ٜ  ٘مجٚع نهؾ افًِؿ هلٚ ؿًًمق قوذ

 ٜشتٍٓؿ لنرجق نق تًِّقا نق هذك ادًٚئؾ وذا ؾّٓتٓٚ  ذا افستٔٛد ؾٕ٘ؽ  :ادًٖ ٜ افثٚفث

نق اّمقاـ افر ق ٜ  :: نق ظٚمٜ نهؾ افًِؿ ؿ  ذـرادًٖ ٜ افثٚفثٜد افر ٚ  قابمٚ شٖذـرك فؽ مـ ن

ٜو مً  :فًٔٝ ؿٚسةد لوًٕم هل متً  ٜد  ًّْك ٜو  ف ً ِحؼ  ف ْٚضي نق ـؾ لاح ى مـ افًَّغ فف ظِ

نهؾ افًِؿد مـ  لهذا ؿقـ ظٚمٜ نهؾ افًِؿ وُ خالؾهٚ فًٌض دؽرك مـ ادًٌٔٚت نل مـ اّجْٚس

ؾٓق ومٚ ننف مل جي   دـٚ ـ ظَٔؾد ؾ٘ق ا ـ ظَٔؾ ؾٕ٘ف  رم ظ ف احلِٜٔ :ل ًض احلْٚ ِٜ دافيٚهر ٜ

ِد ؾُٔقق مً    اد نل ننف  رم ظ ف افتَِٔ د ؾٚدًٖ ٜ حتٚج وػ تٖمؾ.َ

ٌَّ  ٖي مي لَ ني  ♀افٌْل  قوذ ف  ذـر افذهٛ لافٍوٜ ظذ ؽرمهٚد لٌٕف  ذـر اّر ًٜ ظذ لٕ

 ؽرهٚ.

 ًْٚهذك  لمٚهل افًِٜ ت افًَؿ افثٚي   : مٚهل افًِٜ ت افًَؿ اّلـادًٖ ٜ افرا ًٜ م

 افًَالء :مًٖ ٜ ت افر ٚد لن ًٛ مًٖ ٜ ت افر ٚ: حتك وق  ًض افًَالءد ؿِٝ ًؾ ُي َص هل ني 

ٌّ افٍَٓٚء افذ ـ  ً  مـ  ًّْك ننف ٝ ُِي َص قق ادًٚي لاّدفٜد لهق ا ـ ظَٔؾ مًرلؽ  ٚدًٚي ني ًِ ً

ٌهٚ ؾٔٓٚ. د مل نج  مًْه نصُِٝ ظعَّ  :ؾَٚـ دظِٔف هذك ادًٖ ٜ  ك مْٚش

ا: فُـ نذـر فؽ ؿقفغ ت  ًٖ ٜ ظذ مٚ ذـرت ادلظذ افًّقف ادًٖ ٜ ؾٔٓٚ خالؽ ضق ؾ ج ه

 فُؿ ت نلـ درس مـ افَٚظ ة. 

 ققة هل ف لؿشفقر طـد فؼف ئـ : أن العؾة يف ال هب والِػضة هل القزن، والعؾة يف األربعة ال 

ؿٚـ ت  ًض  ♀ؾ٘ق افٌْل  دنل مـ فٍظى  خر دلنخذلا ذفؽ مـ هذا احل  ٞ دالؽقؾ

ٕهٚ  قزق لـٔاله  ُٔؾ» :ن ٍٚظ ح  ٞ ظٌٚدة  غَّ ننٚ افتًمثؾ  ُقق  ♀ؾٚفٌْل د شلز

  ٚفقزق لافُٔؾد ؾ ـ ظذ ن ًم افًِٜ.
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 ّي نق افًِٜ ت اّلفغ هل افثَّ  :افَقـ افثٚي 
ٚ نٌْٔ َه ؽٌِٜ ؾتُقق  :ل ؽٌِٜد ؾّـ ؿٚـٜد ومٚ مىِ

ٚ ؾَٔٚس ظِٔٓٚ ـؾ مٚ تقاوع افْٚس  :لمـ ؿٚـ دافًِٜ ؿٚسةد ـًم ذـر ادقؾؼ ت افرلوٜ َه مىِ

 ظذ ـقٕف ثّْٚه تَقف  ف اّمًمقد ؾٔجرن ظِٔف اّلراؾ افَْ  ٜ. 

ٚ مً ًً ىَ لنمٚ افًِٜ ت اّر ًٜ افٌٚؿٜٔ ؾٖق  ُقق مي  ٚتي ََ قمه ء  ٔع ـٔاله نل لز دٚته ؾال ْٕير  دٕهٚشقا

ٚ مً ًً ىَ فالؿتهٚر ظذ افُٔؾ  ؾ ُ    نق  ُقق مي   ٚ.ٚته تي ََ قمه

 .ّٚمثِٜ ـثرةؾ :ظِٔف ل ْٚءه 

 ظرؾٝ هذك ادَ مٚت اّر ع وذا ؾّٓتٓٚ ؾّٓٝ نصٔٚء ـثرة.  قوذ 

 ٖذـر فُؿ فُل ٍٕرؾ  غ ننقاع افر ٚ.شثؿ  ٜ:ظْ ن خٚمً

 :فُؾ ؿًؿى ظِٜ :مقاـ تًَْؿ وػ ؿًّغننْٚ ملٚ ظرؾْٚ نق اّ :ادًٖ ٜ اخلٚمًٜ مًْٚ

ٚ   :ل ْٚء ظِٔف دؾًّْل مٚ اجتّع ت افًِٜ ًّٕٔف متح  افًِٜد لحٝ ـؾ ؿًؿى نجْٚشه

مـ اّ ْٚؽ  ٝ ق غ: ّ ٚ فًٔ ق غد لؿ   ُقٕٚق ؽر رٌ ؾٚجلًْٚق وذا اح ا ؿ   ُقٕٚق رٌ 

ًه  دافًتٜ نل ؽرهٚ  ٜ: ّنف ٍٕس اجلْس. ٚ ن ًم متح اق ت افًِلوق ـٕٚٚ متح  ـ ؾَى

 لادٌٔع ت ادثّـ: ؾ٘ق فف نر ع حُٚت:  دجْس ادٌٔع ت افثّـ :نن دلوذا اختِػ اجلًْٚق

 ومٚ نق  ُقق مجًٔٚ فًٔٚ ر ق غ  .ٚ َه  ؾٔجقز مىِ

 ٚ َه  لومٚ نق  ُقق نح  اجلًْغ فٔس ر ق هٚ لاّخر ر ق ه  ٚ لُ ر ٚ.ؾٔجقز مىِ

 ٜٛى : نق  ُقق اجلْلاحلٚفٜ افثٚفث ًٚق ر ق غ لؿ  اختٍِٚ ت افًِٜد ظِتٓؿ  تٍِٜد ـٌٔع ذه

 .  ًزٍّ 

 ًٜ نق  ُقق اجلًْٚق  تٍِغ ـًم ؿِٝ فؽد لفًُْٓم متٍَغ ت افًِٜد مثٚفف:  :لاحلٚفٜ افرا

ٌهٚ  ٍو  ا  نًر.رب نل  ً  ٜدنق  ٌٔع ذه

 ٚ اؾٓؿ هذك ادًٚئؾ اّر عد وذا ظرؾٝ هذك اّر ًٜ ظرؾٝ افر. 
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   ٔشِٜٓ–فؽ اّر ع مـ  ٚع جًْغ متٍَغ نظ-ٚ ًه  :د ؾِٓٚ ؿًًمق ؿى

 ومٚ نق  ُقق اجلًْٚق ر ق غ.  

 نل فًٔٚ ر ق غ.  

ؾال  دلوق ـٕٚٚ ؽر ر ق غ دؾ٘ق ـٕٚٚ ر ق غ ؾٔجرن ؾٔف افر ٚ ُ صؽد ر ٚ افٍوؾ لر ٚ افًْٔئٜ

ٚ ًه  لإتْٓٔٚ مْف. دجيرن ؾًٔٓم ؿى

 ٚع جًْغ  تٍِغ ؾِف نر ع حُٚتد ظذ شٌٔؾ احلك ُ  قج  وذا  :ٕٖيت هْٚ فًِّٖ ٜ افثٕٜٚٔ

 ؽر هذك اّر ع حُٚت: 

 َٕقـد ُن اله ُ ر ٚد : ؾٔجقز ـؾ افر ٚ ؾٔفومٚ نق  ُقق اجلًْٚق ادختٍِٚق فٔس ر ق غ : 

 ّنف ُ ر ٚ.  :جيقز

 ؾال ر ق هٚد لاِخر فٔس رٌ نق  ُقق نح  اجلًْغ رٌ  :افْقع افثٚي ٚ  ٚد اؾًؾ مٚ صئٝ ت  ق ه

ء.   افٌٔع لافؼا

 ٜفًُْٓم  تٍِل افًِٜ دنق  ُقق اجلًْٚق ادختٍِٚق ر ق غ :احلٚفٜ افثٚفث:  

  . ٚفذهٛ لافٍوٜ ِحؼو نح مهٚ مً  -

 لشٖذـر حُّٓٚ  ً  ؿِٔؾ.  دلادِح دلافتّر دلافنًر د ٚفًزُّ  مِحؼو  :لافثٚي -

 ًٜ ٛو  ٍوٜد  ر  ٍِٚق رٌ نق  ُقق اجلًْٚق ادخت :احلٚفٜ افرا   ق غ لمتح ن افًِٜد ذه

  نًر.

ٛو  ذهٛ قوذ  مٚ  قرتف   دذه

 اّلػ افتل ذـرٕٚهٚ.  د ٔع ر قن  جًْف -

  ٔع ر قن  ٌر جًْف. د ٔع ذهٛ  نٚةى  -

  ٔع ر قن  ٌر ر قن.  د ٔع صٚة  حجٚرةى  -
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  .جًْٚق متٍَٚق د ٔع صٚة  نٚةنل  -

 ٍِٚق لفًُْٓم فًٔٚ ر ق غ.جًْٚق  ت دنل  ٔع صٚة  ْٚؿٜ -

  ٔع ر ق غ اختٍِٚ ت افًِٜ. د:  ٔع ذهٛ  زإير افرا ًٜ -

ٜى هق افكؽ - ٛى  ٍو   ٔع ر قن  ٌر جْس متح  افًِٜ. :لهق د ٔع ذه

نذـر فؽ حُؿ ـؾ لاح  مـ اّؿًٚفد شٖذـر فؽ ننٚ فـ  ننقاع افر ٚ ظْ ٕٚ ثالثٜ: :احلُؿ

 ؿًٚف اّر ًٜ.َٓٚ ظذ اٌّد ثؿ ننٝ ضي  دافَٚظ ة

 ٜٕقظٚق  قرداق ت ـتٚب افر ٚد لافْقع افثٚفٞ  قرد ت  ٚب  :ننقاع افر ٚ ظْ ٕٚ ثالث

 افَرضد ل ًّك ر ٚ اف  قق. 

 لهق اّخىرد لهق ر ٚ اف  ققد لهق نخىر ننقاع افر ٚد ر ٚ اف  قق ٌٕ ن  ٚفْقع اّلـ :

فو ت ـؾ مثعٍّ  ء نق ـٚق ر ق ه  حرا لٌْٕٔٚ اّـرف  دٛ نق ٌٕ ن  ذك افُِّٜجي دنل ؽر ر قن ٚشقا

لر ٚ اجلٚهِٜٔ مقوقعو »مٚذا ؿٚـ   دملٚ ؿٚف ت دخقفف مُٜ حًْٔم ؾتح اب فف مُٜ ♀

  .شحٝ ؿ مل

ـؾ مـ نؿرض ؽرك  دهق ر ٚ اف  ققد جيرن ت افر ق ٚت لؽر افر ق ٚتهذا ر ٚ اجلٚهِٜٔ 

ٚ ظذ نق  ز  ك نـثر مْ ٔب  في رً حي  فؿروه  . ٚمٚداف مثِ

ٚءي ابً - فوذا إتْٓٔٚ مـ ر ٚ اف  قق لشٖٔتْٔٚ تٍهِٔ   .هْٚؿ -وٌَق صي

  َل ظْ ٕٚ ٕقظٚق: 

 لهق ر ٚ افٍوؾ.  

  ًَّْٔئٜ.لر ٚ اف 

  .هق نق  ز   :ر ٚ افٍوؾ -

 هق نق  ٗخر. :لر ٚ افًْٔئٜ -
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ٚ :َٕقـ وؾ  وذا د متك حيرف  ٔع افٍوق ر ٚ افٍوؾ حيرف ت ـؾ  ٔع جْسى  ّثِف وذا ـٚق ر ق ه

  ٔع  جًْفد لـٚق اجلًْٚق ر ق غد هذك احلٚفٜ اّلػ ذـرٕٚهٚد هذك حيرف ؾٔٓٚ ر ٚ افٍوؾد

ٌّ افتًمثؾ مٌ  ؾٔجٛ  ثؾ.ثاله  

ٚ  ٌر جًْف متك حيرف ر ٚ افًْٔئٜ  د: ر ٚ افًْٔئٜافْقع افثٚي مـ افر ٚ - فُْف  دوذا  ٚع ر ق ه

َِّ  متح و  ٚ حيرف افًْٔئٜد ضٌ ٜد ؾحْٔئذى مًف ت افً حرف افٍوؾ مـ  ٚب نلػ حيرف " : ٞح ًه

 . "افًْٔئٜ

ٚ  ٌر جًْف لؿ  اختِػ ت افًِٜ  :جيقز ر ٚ افٍوؾ لافًْٔئٜد نل َٕقـ :َٕقـ دوذا  ٚع ر ق ه

هذك  دجيقز افٍوؾ لافًْٚ :لوًٕم َٕقـ دجيقز ر ٚ افٍوؾ لافًْٔئٜ :ُ َٕقـ دًٚجيقز افٍوؾ لافَّْ 

ا ا ج ه ا ج ه شتج هٚ مـ  دؿٌؾ ؿِٔؾ فؽ ذـرت افتل َٓٚ ظذ اّحقاـٌد لضي  دؿٚظ هتٚ شِٜٓ ج ه

 لَٕػ. ♀ افٌْل نشٓؾ مٚ  ُققد ٕٖخذهٚ مـ ح  ٞ

لافنًر  د ٚفًزُّ  لافًزُّ  دلافٍوٜ  ٚفٍوٜ دافذهٛ  ٚفذهٛ»: ♀ َقـ افٌْل 

  دلافتّر  ٚفتّر د ٚفنًر
ٌ
 لاد
ٌ
 ظرؾْٚ مْٓٚ ثالث مًٚئؾ: د شِحِح  ٚد

 مقاـ ومٚ ر ق ٜ نل ؽر ر ق ٜنق اّ :ادًٖ ٜ اّلػ.  

 ٜٕٔٚنق هذك تًَْؿ فًَّغد فُؾ ؿًؿى ظِٜ. :لادًٖ ٜ افث 

 ٜلا  ًمء د ا  ًمء فًِِٜ :ـر هذك اّر عذؿه    ♀نق افٌْل  :لادًٖ ٜ افثٚفث

ـى متً دة.  فًِِٜ اجتٓ  افًًِمء ت تًْٔٔٓٚ ظذ نؿقا

ٌّ ثَ مٌ » :♀ؿقفف  ءه  ًقاء دؾى ثَ اله   ا  ي  دشقا ٔي  ه مـ جْس لاح : ّنف  ٚهذا وذا ـٕٚ ش  

ّي شذهٛ  ذهٛد ؾوٜ  ٍوٜ» :ؿٚـ  ق هٚ ـ مـ جْسى لاح  لـٚق رٌ د ؾحٔٞ ـٚق ادٌٔع افثّـ لادث

ٌّ ثَ مٌ »د فذفؽ ؿٚـ: ًٖي ؾٕ٘ف حيرف ؾٔف افٍوؾ لافَّْ  هذا   فْٚ ظؾ حرمٜ افز ٚدةد لافز ٚدة هق د شؾى ثَ اله  

 مـ  ٚب افتٖـٔ . د ششقاء  ًقاء» دافذن  ًّك  ر ٚ افٍوؾ
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ٌّ ثَ مٌ »ملٚذا ؿٚـ:  ءه  ًقاءؾى ثَ اله     شد شقا

 .فٔ فْٚ ظذ نق ر ٚ افٍوؾ نص  حرمٜ مـ افًْٖد لفذفؽ جٚء  َٔ  ـ

ضًٌٚ  دش ٔ  أًقا ـٔػ صئتؿ وذا ـٚق   ه ؾٌٌ » ؾ٘ذا اختٍِٝ هذك اّ ْٚؽد لفق ـٕٚٝ ر ق ٜ

ٛى  ٍوٜ نل  ً  ؼط نق تُقق افًِٜ متح ةه  لنمٚ وذا ـٕٚٝ افًِٜ  تٍِٜد ؾٌ٘مجٚع   نًرد رٍّ د ـذه

 ًَّ  ِؿ.نهؾ افًِؿ ؾٕ٘ف جيقز مثؾ اف

  .ؾَ  لؿع ت افر ٚ ش كرَ ؾّـ زاد نل اشتزاد ؾَ  ني »ؿٚـ: 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
 :١ٓاَبَصٚامُل"د شْٜا ي زي  ك ظـ ادً  ♀ نق افٌْل» :   عٔ أبٞ ضعٝد اخلدزٟ-33

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ. ،"ايٓدٌاغرتا٤ ايتُس بايتُس يف زؤٚع 

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

 :ْٜ مًْٚكا ي زٍ ل ٔع ادً  دْٜا ي زٍ لهق  ٔع ادً  دهذا ح  ٞ نيب شًٔ  هق  قرةو مـ  قر ر ٚ افٍوؾ

ٚ  ّثِف دنق  ُقق نح  املٚفغ افر ق غ  ٓقـ ادَ ار ح اق مت ًمن  :نن  ًّْك دؾّـ  ٚع ر ق ه

ٚ ًه  ؾال جيقز ذفؽ افٌٔع وُ نق  ُقٕٚ مًِقمغ.  د ق ٚ  ّثِفؾّـ  ٚع رٌ  دجْ

 ك ظـ  ٔع » ُقق ر ٚد لهذا مًْك ؿقفف:  ٕف حْٔئذى ٘لنمٚ وق ًجٓؾ مَ ار نح  افثّْغ ؾ

ء افتّر  دْٜ  ٘ح م افهقرا ي زٍ ت ادً لًؾند د ؾال    نق  ًرؽ نق مَ ارمهٚ دشْٜا ي زي ادً  ؿٚـ: اصسا

ر ت ركلس افْخؾ: ّق افتّر افذن ظذ ركلس افْخؾ ُ  ًرؽ ـؿ ـِٔف ظذ شٌٔؾ  ٚفتّ

ٚرَ خي  ًص ري لوًٕم ً َ   اف ؿٜ   د ه
 فٔس  ًِّقف.  ؾحْٔئذى

ٚت لنمٚ افذن  ا دافٔ  ؾٕ٘ف ؿ   ُقق مًِقمه نق اجلٓؾ  ٚفتًمثؾ " :لظْ ٕٚ ؿٚظ ة منٓقرة ج ه

ملٚ  قوذد ادًْك لاح  "ثؾ ـٚفًِؿ  ٚفتٍٚوؾنق ظ ف افًِؿ  ٚفتًم" :د نل َٕقـ"ـٚفًِؿ  ٚفتٍٚوؾ

 ؾٕ٘ف  ُقق جزمْٚ  ٖنف متٍٚوؾ  ًْٔٓم. دـٚق افتّر  ٓقـ ادَ ار ظذ رنس افنجر
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
نرخص ت  ٔع افًرا ٚ ت مٚ دلق » :♀ عٔ ايٓيب    عٔ أبٞ ٖسٜس٠-38

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ. ،شوًٜ نلشؼ نل ت وًٜ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
ٚ ـذفؽ لهق مًْه :ٜد نل َٕقـْي ا ي زي  ٞ اشتثْٚءو مـ  ٔع ادً  هذا احل اُشتثْٚء  : حٔح كنيوه

ا هق نق  ً  :ل ٔع افًرا ٚ دمـ  ٔع ر ٚ افٍوؾ هق افًرا ٚ  دٌٚع افتّر ظذ ركلس افنجر  خر ف اره

 لفف ذلطو متً دة.

  :مـ هذك افؼلط

 وػ افرضٛافؼط اّلـ ٚ  ♀ افٌْلنق » :لدفٔؾ هذا افؼط د: نق  ُقق دتٚجه

َِّ شنرخص فٔس ظذ شٌٔؾ افًّقف: لوًٕم هق  ♀ نق ورخٚص افٌْل": حٚف د ؿٚـ  ـ اف

ظـ ز    ـ  دح  ٞ دّقد  ـ فٌٔ  :دفٔؾ ذفؽ د"مَهقرو ظذ مـ نرخص هلؿ ؾَط

هذا افؼط  "ـ نؾَر لاحتٚجد ♀ وًٕم ؿٚـ نرخهف افٌْل"ننف ؿٚـ:  ثٚ ٝ  

 اّلـ.

 مل  نس  ف افتّر ظذ ركلس افْخؾ. : نق  ُقق ادنسن ؽر لاج  مٚافؼط افثٚي 

 ٞخؾ.ٛ ادقجقد ظذ رنس افَّْ ضي افتّر ادقجقد نل افرُّ  صٌ رَ : ننف ُ    مـ خي افؼط افثٚف 

 ُه افتّ زَّ نق جًيي  ك ًّْ د: ننف ُ    مـ افتَٚ ضافؼط افرا ع ُه  زَّ ؾ٘ق مل جًيي  در حٚ  دافتّر حٚ

ُه نل ثّْف مل  ً   هذا افؼط افرا ع. دٌَض اِق  ٚر ر ٚ ًٕٔئٜد ؾال   مـ ؿٌوف حٚ

 لاحل  ٞ د نق  ُقق ؾًٔم دلق وًٜ نلشؼ :لهق د: شٖٔتْٔٚ ت احل  ٞافؼط اخلٚمس

لنح  رلاتف هق  لاُختالؽ ظذ رال فدد شدلق وًٜ نلشؼ»نل  شوًٜ نلشؼ»جٚء ؾٔف فٍيٚق: 

 افذن اخًتِػ ظِٔف ؾٔف.
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ٚ ح نق شٌٛ اُختالؽلؿ  ذـر  ً  افؼُّ  دلؿ  نخذ ظًِمكٕٚ  ّٚؿؾ احتٔٚضه ٕٖخذ  هؾ :ا

نل ن ٚ حُؿ ن ع   ؿٚفقا: هؾ هذك افرخهٜ ظذ خالؽ افَٔٚس   ٚخلًّٜ نل  ًم دلق اخلًّٜ

 مٍْرد  

ظذ ذفؽ اّ ٔٚرن  ٚحٛ  ٕصَّ  ؾْٖخذ  ّٚؿؾ لاّحقطد دو ٚ ظذ خالؽ افَٔٚس :ؾَْقـ

 فِجق ْل. "افزهٚق"ذح 

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
ََُس-30 ِٔ ُع ٘ٔ ِب ِٔ َعِبٔد ايًَّ ٘ٔ  -¶– َع ٍَ ايًَّ ُِٔعُت َزُضٛ ٍَ: َض ٍُ: -♀-َقا ِٔ  » َُٜكٛ ََد

َٗا ٔيًَّ ََُسُت ِٕ ُتَؤٖبَس َؾَج َِْدًّا َبِعَد َأ ُُِبَتاُعِإيَّا َأبا٥ع اِبَتاَع  َِٜػَتِسَط اِي  زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ. شِٕ 

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

د  ّٚ ؼؼقـ د ؼؼٚب  ٔؼؼع اّ ؼؼقـ لافؼؼثًمر(:  -تًؼؼٚػ ♫–ؿؼؼقـ ادهؼؼْػ  نن ن ؼؼقـ  :ادؼؼرا

َّٔؼ ؽرهؼٚد ـٚفَثؼٚء ل :ٚتافثًمر لهل افنجرد لُ  ىِؼ اّ قـ وُ ملٚ ـؼٚق مؼـ افنؼجرد لنمؼٚ افقرؿ

ـو وُ ملٚ ـٚق فف ثّر.لافرضٌٜ لؽرهٚد ؾال  ً  د ؾال  ُقق ن ق ُه  ًّك ن ق

 أورد فقف الؿصـػ ثالثة أح ديث:

ٕيَخؼؼاله » ؿؼؼٚـ: -♀-: حؼؼ  ٞ ظٌؼؼ  اب  ؼؼـ ظّؼؼر نق افٌْؼؼل احلؼؼ  ٞ اّلـ ؼؼٚعي  ـَ اَ تي ؼؼ مي

ري  ٗي َّ َق ًت ًَ ي ني د  ف هق افتَِٔحد ؾ٘ذا ؿٔؾ :افتٖ ر دش ي ََّ ر نن ؿ  تي  َّ ٕف ؿ  تٖو :ادرا  ح.ِ

هًتيؼؼٚ فٌِؼؼٚئع»ؿؼؼٚـ:  ري ّي ثي ؼؼٚعً » ِّؼؼؽ افٌؼؼٚئع افثّؼؼرةد  :نن دشؾي تي ٌَ ً طي اَد ٌ َنؼؼسي َُّ نيَق  ي نن وُ نق  نؼؼسط  شوٌ

د  ٚدٌتٚع هق ادنسن.  ادٌتٚع نق افثّرة ففد لادرا

 ه ا الحديث يدلـ  طؾك حؽؿ مسللتقـ:

  .: ن ؾ افنجر دلق ثّرتفادًٖ ٜ اّلػ

 :  ٔع اّ ؾ مع افثّرة. ٜ افثٕٜٚٔادًٖل

:  ٔع اّ ؾ   لق افثّرة: نق  ٖيت صخصو فهٚحٛ مزرظؼٜد ؾَٔؼقـ: اصؼس ٝ ادًٖ ٜ اّلػ

افنؼؼؼجر افؼؼؼذن ت ادزرظؼؼؼٜد نل اصؼؼؼس ٝ هؼؼؼذك افنؼؼؼجرة لحؼؼؼ هٚد نل اصؼؼؼس ٝ اّرض مؼؼؼع افنؼؼؼجرةد 

  يِع بَ  باُب 
ُ
  وِل ُص إأل

َّ
 ارمَ وإلث
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ؼؼٚ ًه رة دلق اّرض ـؼؼًم د  ًتؼؼز ن ؼؼاله ـؼؼذفؽ: ّنؼؼف جيؼؼقز  ٔؼؼع افنؼؼجفِنؼؼجرة ؾؼؼ٘ق اّرض  ُؼؼقق تٚ 

 تًِّققد لجيقز  ٔع اّرض مع افنجرة.

 صؼؼؼساهٚد نف تُؼؼؼقق فٌِؼؼؼٚئع   ؼؼؼغَّ ال ًؼؼؼُٝ ظؼؼؼـ افثّؼؼؼرةد ؾٓؼؼؼؾ تؼؼؼ خؾ افثّؼؼؼرة مؼؼؼع افنؼؼؼجرة افتؼؼؼل 

ٕيَخؼؼاله »ت هؼؼذا احلؼؼ  ٞ ًحُّٓؼؼٚد ؾَؼؼٚـ:  -♀–افٌْؼؼل  ؼؼٚعي  ـَ اَ تي ؼؼ ءه ـؼؼٚق  شمي د شؼؼقا نن ن ؼؼاله

 اصسم افْخؾ لح ك مع اّرض نل   لق ذفؽ.

ؼؼؼ» ًَ هًتيؼؼؼٚ فٌِؼؼؼٚئع ي ري ّي ثي ري ؾي ٗي َّ َق ًتؼؼؼ ٜه فأل ؼؼؼؾد ؾتُؼؼؼقق  :ش ي ني مٍٓؼؼؼقف ذفؼؼؼؽ: ن ؼؼؼٚ ؿٌؼؼؼؾ افتؼؼؼٖ ر تُؼؼؼقق تٚ ًؼؼؼ

ت هؼؼؼؼذك  فِّنؼؼؼؼسند ل ًؼؼؼؼ  افتؼؼؼؼٖ ر تُؼؼؼؼقق مًؼؼؼؼتثْٚةه ظؼؼؼؼـ افٌٔؼؼؼؼعد ؾتٌَؼؼؼؼك فٌِؼؼؼؼٚئعد لهؼؼؼؼذا احلؼؼؼؼ  ٞ ٕؼؼؼؼص  

ٗي َّري »: -♀–ادًٖ ٜد فُـ ؾٔٓٚ جزئٜٔد لهل ؿقـ افٌْل  َق ًت ًَ ي ني  .ش ي

د  ٚفتؼؼؼؼٖ ر هؼؼؼؼق افتَِؼؼؼؼٔحد لافًِؼؼؼًمء مل  ًِّؼؼؼؼقا  يؼؼؼؼٚهر احلؼؼؼؼ  ٞد  ؿٌؼؼؼؼؾ ؿِٔؼؼؼؼؾ: نقَّ  ذـؼؼؼرت فُؼؼؼؼؿ ادؼؼؼرا

: وق افٌْل  ري »ؿٚـ:  -♀–لؿٚفقا ٗي َّ َق ًت ًَ ي ني د ش ي مًٖ ٜ   ً  نق  تنَؼ افىِع: ّقَّ  :لادرا

 ًً  ف.افتَِٔح نمرو خٍلد لـثرو مـ افْخؾ وذا تنَؼ ضِ

ؼؼوذا تنؼؼَؼ ضًِؼؼف ؾتؼؼٚرةه  ً تًرؾؼؼقق افْخؼؼؾ وذا ضِؼؼع ؾٔؼؼف افًؼؼرؾ  تنؼؼَؼد  ََّ ر  ًٍؼؼؾ  دمؼؼلد ٗ َّ ح لً ؼؼِ

ر  ال ؾًؾ  دملد ؾتٖيت افؼر حد ؾتَْؼؾ ٗ َّ حٚـ افْخؾد ل قوع ؾٔف ثؿ ً ر طد لتٚرةه  ً  ؾٔٗتك  َِٚح ت

 ٍِ ر  ؼٚفر ح ٗ َّ َٚح مؼـ افْخِؼٜ افؼذـر لهؼل افٍحؼٚـد وػ افْخؼؾ افؼذن ؾٔؼف ضِؼعو ؿؼ  تنؼَؼد ؾحْٔئؼذى ً ؼاف

 ق ؾًؾ  دمل. ٖمر اب ظز لجؾد   ل

ٔب  ؾَٚـ افًًِمء: وق ؿٚظ ة ٚ: ّنف ؿ   ُقق  ًٍؾ  دملد لؿ   ُقق  ٌركد لملٚ ـٚق افتٖ ر خٍ

د لتىٌٔؼ هذك افَٚظ ة  ًؼات ادًٚئؾد لمْٓٚ افؼع نق ـؾ نمرى خٍلد ؾٕ٘ف  ْٚط  ّٚمر افيٚهر

 هْٚ.
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د  ؼؼف تنؼؼَؼ افىِؼؼعد لننؼؼف مً  :ؾّٚ ؼؼؾ فؼؼذا ؾؼؼ٘ذا ٕيؼؼرت ت ـتؼؼؼٛ ًِؼؼؼو ت احلؼؼ  ٞ  ٚفتؼؼٖ رد لادؼؼرا

: ؿٌؼؼؾ تنؼؼَؼ افىِؼؼع  ُؼؼقق افثّؼؼرة فِّنؼؼسند ل ًؼؼ  تنؼؼَؼ  افٍَٓؼؼٚءد ؾؼؼ٘ ؿ ننؼؼٚضقك  ٚفقاوؼؼحد ؾَؼؼٚفقا

ا هذك ادًٖ ٜ ادتًَِٜ  ٚفتٖ ُّ   ر.افىِع تُقق فٌِٚئعد وذه

ٌَتيٚعً »ؿٚـ:  ً طي اَد ٌ َُّ نيَق  يَنسي  ؾ ظِٔف ننف صسط ادٌتٚع نق افثّرة ففد ؾحْٔئذى  هاوُ وذا  :نن دشوٌ

 صسم اّ ؾ لافثّرة.اصسم اّ ؾ لافثّرة: ّق ادؼلط متًِؼو  ّٚ ؾد ؾُٖنف اؿ  

ا هذا احل  ٞ دفْٚ ظذ مًٖ تغ  :وذه

 صسم اّ ؾ دلق افثّرة.امـ 

 صسم اّ ؾ مع افثّرة.المـ 

ٕيَخاله ؿٌؾ نيَق »: -♀–: ؿقـ افٌْل اّلـ ـَ اَ تيٚعي  هًتٚي  ً مي ري ّي ثي ري ؾي  .شفٌِٚئعٗي َّ

ء اّ ؼؼؾ مؼؼع افثّؼؼرةد حُّٓؼؼٚ جؼؼٚء ت ؿؼؼقـ افٌْؼؼل  : لهؼؼقافثؼؼٚي َُّ نيَق »: -♀–ذا وٌ

ٌَتيٚعً  ً طي اَد ٌ  .ش يَنسي
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ََُس-33 ِٔ ُع ِٔ اِب ٘ٔ » قاٍ: -¶-َع ٍَ ايًَّ ٢َٗ َزُضٛ َُِس٠; َسٖتد٢   -♀–َْ ِِٝع ايٖج ِٔ َب َع

َٗا َٚ َصًَاُس  َاّ أمحد ٚايػٝدإ.زٚاٙ اإل د«َِٜبُد

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ؼؼؼؼؼً لي »: -♀–هؼؼؼؼؼذا حؼؼؼؼؼ  ٞ ا ؼؼؼؼؼـ ظّؼؼؼؼؼر: نق افٌْؼؼؼؼؼل  ٌَ ؼؼؼؼؼك  ي تَّ ؼؼؼؼؼٌرة: حي ّي ؼؼؼؼؼٌع افثَّ َٔ ـَ  ي ؼؼؼؼؼ يؼؼؼؼؼك ظي  ي

ٚ ٓي ًح الي  لهذك ادًٖ ٜ هل افًَّٜ افثالثٔؼٜد نل متّّؼٜ افًَؼّٜ افثالثٔؼٜد ت احلؼ  ٞ املؼٚيض مؼرَّ  :ش ي

لق افثّؼؼرةد ل ٔؼؼع اّ ؼؼؾ مؼؼع افثّؼؼرةد هؼؼذا احلؼؼ  ٞ ؾٔؼؼف  ٔؼؼع افثّؼؼرة لحؼؼ هٚ دلق مًْؼؼٚ  ٔؼؼع اّ ؼؼؾ د

 اّ ؾ.

د ؾَؼٚـ:  يؼك افٌْؼل »لافؼع مل ً ٌح  ٔع افثّرة لح هٚ دلق اّ ؼؾد وُ  ؼؼطى  ♀ ي

ٚ ٓي ًح الي ًٌَ لي  ي تَّك  ي ٌرة: حي ّي ٌَٔع افثَّ ـَ  ي ا ُ ؼ  نق  ٌؼ لا افهؼالحد لـٔؼػ  ٌؼ لا افهؼالح  ؿؼٚفقا  :شظي  :وذه

د لت افْخؼؼؾ  ؼؼٖق  ي ك ًح تّؼؼقَّ  ٌؼؼ ل افهؼؼالح ت افًْؼؼٛ نق  ي  ا د ؾًٌؼؼ  نق  ْتَؼؼؾ افًرضؼؼٛ رَّ نل حيؼؼًم ٚرَّ هؼؼٍِؼؼقه

 مـ ـقٕف نخيد وػ نق  ُقق ن ٍر نل نارد لهُذا.

 ُّٛ ؼؼٚ  ٖخؼؼذ احلُؼؼؿ ت افثّؼؼرةد لوق مل  ُؼؼـ مًٓؼؼٚ ن ؼؼؾد لهؼؼق حؼؼ افَّؼؼح لٕحؼؼقكد ؾٕ٘ؼؼف  لمثِؼؼف نيوه

 جيقز  ٔع افثّرة لوق مل  ُـ مًٓٚ ن ؾ. ُقق  ٚصت ادكد ؾٍل هذك احلٚـ 

جيؼؼقز  ٔؼؼع افثّؼؼرة: حتؼؼك  ٌؼؼ ل  ؼؼالحٓٚد ؾؼؼ٘ق  ؼؼ ا  ؼؼالحٓٚ جؼؼٚز  ُ هؼؼذك ادًؼؼٖ ٜ تؼؼ فْٚ ظؼؼذ ننؼؼف

ٌي  د ضد لوق مل تي  ًٔٓؼؼؼؼٚ لوق مل ًتَؼؼؼؼ نؼؼؼؼت  لجيؼؼؼؼقز حهؼؼؼؼٚدهٚد لجيؼؼؼؼقز ؿىٍٓؼؼؼؼٚد لفُْٓؼؼؼؼٚ جيؼؼؼؼقز  ًٔٓؼؼؼؼٚ حْٔئؼؼؼؼذى

 لًتْير حتك  ٖيت لؿٝ احلهٚد.
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 اهلل: مهرح المصنفقال 
33-ٔ٘ ِٔ َعِبٔد ايًَّ ِٔ َدأبِس ِب ٘ٔ -¶– َع ٍَ ايًَّ ٕٖ َزُضٛ ٍَ: -♀- َأ ِٔ  » َقا َٔد يٛ ٔبِعَت 

ِٝ ٍَ َأٔخَٝو ٔبَػ ََا َِ َتِأُخُر  ٦ِّٝا، ٔب ُ٘ َغ ِٓ َٔ ِٕ َتِأُخَر  ٌٗ َيَو َأ َٜٔش ُ٘ َدا٥َٔش١ْ، َؾًَا  َُّسا، َؾَأَصاَبِت  ش.ِس َسلٍّ؟َأٔخَٝو َث

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
ا » ؿٚـ: -♀–ؾٔف: نق افٌْل  -  –ح  ٞ جٚ ر  ؼره ّي ـَ نيٌخٔؼؽي ثي ٝي ٌمؼ ؼ ًَ د شفؼق  ٌ

ا »ؿقفف:  ره ّي ئح  ً  ؿِٔؾ. شثي    فْٚ ظذ نق لوع اجلقائح  تصو  ٚفثّرد لشٖتُِؿ ظـ لوع اجلقا

ٜو » ؾَٚـ: ٌٚئحي َتًف جي ٚ ي ٖي ي د  ٚجلٚئحٜ دشؾي لد ـؼٖق  ؼٖيت مىؼرو صؼ   د مٚ ـٚق مؼـ ؽؼر ؾًؼؾ  دمؼ :ادرا

ؼؼ ئح افتؼؼل هًت ري نل  ي دد لٕحؼؼق ذفؼؼؽ مؼؼـ اجلؼؼقا د  ٘هالـٓؼؼٚدد نل نق  ؼؼٖيت جؼؼرا نن ؿٌؼؼؾ  :ِؼؼؽ افثّؼؼرةد لادؼؼرا

 ؿٌوٓٚ لؿٌؾ احلهٚد.

َٔئهٚ»ؿؼؼؼٚـ:  ؼؼؼ ًَٖخؼؼؼذي ٌمَْؼؼؼًف صي َق تي ؼؼؼؽي ني ٌؼؼؼؾُّ في ؼؼؼالي حيي ؾؼؼؼال حيؼؼؼؾ فؼؼؼؽ نق تٖخؼؼؼذ مؼؼؼـ ثّؼؼؼـ مؼؼؼٚ تِؼؼؼػ مؼؼؼـ  :نن دشؾي

ًَٖخؼؼؼؼ»افثّؼؼؼؼرةد ؾَقفؼؼؼؼف:  َق تي نن مؼؼؼؼـ افؼؼؼؼثّـ ت مَٚ ؼؼؼؼؾ  :شصؼؼؼؼٔئهٚ»نن تٖخؼؼؼؼذ مؼؼؼؼـ ادنؼؼؼؼسن ثّْهؼؼؼؼٚد  شذي ٌمَْؼؼؼؼفً ني

 تٚح.جاد

 َِّ ؼؼٍّ » د ؾَٚـ:-♀–ؾ ذفؽ افٌْل ثؿ ظ ؼَرٌ حي ٌي ـي نيٌخٔؼؽي  ٌ ؼٚ ًَٖخؼًذ مي فُؼل ٍٕٓؼؿ  دش ٌؿي تي

ا نل ؽؼركد ؾٕ٘ؼف ؿٌؼؾ نق  ٌَوؼف  ء ـؼٚق ثّؼره : مؼـ  ؼٚع فٌؼرك صؼٔئهٚ شؼقا ا هذك ادًٖ ٜ نر   نق تًؼرؽ نمؼره

ؼا ٚ لؿٌؼؾ ؿٌوؼؽ و ٚهؼٚ دنسند ؾٕ٘ف  ُقق ت وؼًمق افٌؼٚئعد لهؼذا  نؼّؾ مجٔؼع اّصؼٔٚءد  ًتؼؽ ـٖشه

 ػ ذفؽ افُٖسد ؾٕ٘ف  ُقق ت وًمق افٌٚئع افذن هق ننٚ.ٌِ نل ؿٌؾ ؿٌوؽ ففد تي 

لفذفؽ ؿِٝ فُؿ ؿٌؾ ؿِٔؾ: ملٚ تُِّْٚ ظذ مًٖ ٜ تقايل افوؼًمٕغد مؼٚ مًْؼك تؼقايل افوؼًمٕغ  

ٓٚ ادنؼسن هؼل ت وؼًمق افٌؼٚئعد ؾؼ٘ذا  ٚظٓؼٚ ادنؼسن فثؼٚقى ؾٓؼل ت وؼًمٕفد ؾُٔؼػ ننف ؿٌؾ نق  ٌَوؼ

ا.اتُقق افًغ ت وًمق   ثْغ  هذك مًٖ ٜ منٓقرة ج ه
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ذٌ  ط هؼقد نن ق فؼف  ؼٚفٌَضد لفُْؼف ؾؼرَّ ؾِذفؽ ظْ مٚ َٕقـ: وٕف ت افوًمق نن ؿٌؾ افٌَضد فؼق ني

د ؾٕ٘ؼؼف  ادنؼسند لامتْؼؼع مؼـ افَؼؼٌضد ؾَْؼقـ: ن ؼؼٌح افوؼًمق ظؼؼذ ٜى ٜى شؼًمل  ادنؼسند ؾِؼؼق تٍِؼٝ   ؾؼؼ

ُ وؼؼؼؼًمق ظؼؼؼؼذ افٌؼؼؼؼٚئع: ّنؼؼؼؼف ؿؼؼؼؼٚـ خؼؼؼؼذهٚد نؿٌوؼؼؼؼفد فُْؼؼؼؼف رؾؼؼؼؼض نق  ٖخؼؼؼؼذهٚد ؾحْٔئؼؼؼؼذى افوؼؼؼؼًمق ظؼؼؼؼذ 

 ادنسند وػ اِق لاوح.

ـى ؿٌؾ ؿٌوفد ؾٕ٘ف ت وًمق افٌٚئع" :افَٚظ ة ؾٔٓٚ موىردة ت مجٔع افٌٔقظٚتل د "نق ـؾ مٚ

ٔهٚد ؾَٚـ افؼع: وق افنخص وذا  ٚع ثّرةه  ً   ً فُـ ت افثّرٌة زاد افؼع ًحًُمه   الحٓٚ  لد  ً  ثٕٚ

ؾ٘ذا جٚء لؿٝ احلهٚد لتٖخر ت احلهٚد د افٌٔعد لجٚز فِّنسن نق  ٌَوٓٚ لؿٝ مٚ صٚء  حَّ 

ٌهٚ ُ حًي  ٚد نل  قمغد لتًِّقق نق احلهٚد ؽٚف ه  ت  قفى لاح د  ؾ ر ًم افرجؾ نضٚـ ؾسةه  قمه

افثّرة صٔئٚ ؾنٔئهٚد ثؿ جٚءت  ؾٜ ؾٖهُِٝ افزرع نل  ًوفد افٌٚئع  َقـ:  ضق ِٜ: فُل  ٖخذ مـ

 ؿٌضد لفُـ هق افذن تٖخر افتٖخر ادًتٚد.ا :ًّْف مـ افٌَضد ؿِٝ ففٕهْٚ مل 

ّد  ل  قوؼؼؼع اجلؼؼؼقائحد ُ ًٕؼؼؼّٔف ت وؼؼؼًمٕفد لوٕؼؼؼؼًم َٕؼؼؼقـ: لمؼؼؼع ذفؼؼؼؽ ؾٓؼؼؼق ت وؼؼؼًمٕؽد فُْؼؼؼف ًشؼؼؼ

د هؼؼذك مًؼؼٖ ٜ ًتًؼؼّك ئهْٚتفد ؾؼؼال تٖخؼؼذ مؼؼـ ثّْؼؼف صؼؼٔؾألجؼؼؾ اجلٚئحؼؼٜ وؼؼّ :ًٝ اجلٚئحؼؼٌٜوؼؼَٕؼؼقـ: لً 

ئحد ادذهٛ ٜو  ٚفثًمر لمؼٚ ت مًْٚهؼٚ: ّجؼؾ احلؼ  ٞ: ّنؼف ؿؼٚـ:  :مًٖ ٜ لوع اجلقا  وذا»ن ٚ خٚ 

ا  ره ّي ـَ نيٌخٔؽي ثي ٝي ٌم ًَ  .ش ٌ

ٜ ادذهٛ لاختٔٚر  ًض نهؾ افًِؿهْٚؿ  : ن ٚ تنّؾ ـؾ مٌٔعى  ُّـ اشتٍٔٚء ادًٍْٜ ؾٔف رلا 

: نق ظَؼؼ  ا جؼؼٚرة ملؼؼٚ ـٕٚؼؼٝ ادًٍْؼؼٜ ؾٔؼؼف تً  ٚفتجزئؼؼ د لُ تً ٜد ؾًْؼؼ هؿ مؼؼثاله ءه ًؼؼتقأ مؼؼرةه ًؼؼتقأ نجؼؼزا

ٜو ْؼؼؼع مؼؼؼـ اشؼؼؼتٍٔٚء  ًؼؼؼض ادًٍْؼؼؼٜد نل مي لاحؼؼؼ ةد ؾِؼؼؼق ننؼؼؼف مي   ْؼؼؼع مؼؼؼـ اشؼؼؼتٍٔٚء ادًٍْؼؼؼٜ ت  ًؼؼؼض ادؼؼؼ ة  ؾؼؼؼ

ًْؼؼك  قوؼؼع اجلؼؼقارح ؾٔٓؼؼٚد لهؼؼذك فِنؼؼٔ  تَؼؼل افؼؼ  ـ رشؼؼٚفٜ ـٚمِؼؼٜ ت افتقشؼؼع ت م :شؼؼًمل ٜد فَِْؼؼٚ

 لوع اجلقائح.
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
ٕٖ ايٓيب -╚– عٔ سهِٝ بٔ ٔسَصاّ ٚابٔ عُس* -66 ٍَ: -♀- أ ِٕ  » َقا َِّعدا اِيَب

ََٜتَؿٖسَقا  ِِ ََا َي َٝاِز   . زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.شٔباِئد

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
ف هؼؼؼؼذا حؼؼؼؼ  ٞ ا :  -♀-نقَّ افٌْؼؼؼؼل  د-¶–لا ؼؼؼؼـ ظّؼؼؼؼر  حُؼؼؼؼٔؿ  ؼؼؼؼـ ٌحؼؼؼؼزي ـي ؼؼؼؼٚ ؿي

«ٚ ؿي رَّ ٍي تي َ  ي ٚ ملي ٔيٌٚر مي
ٌٚق  ٌٚخَلٌ ًي ٔد ٌي  .شاَف

ُي  ؼؼؼؼٚ مؼؼؼؼـ افًِؼؼؼؼًمء لهؼؼؼؼق اف د  ٚحلؼؼؼؼ  ٞ مؼؼؼؼـ  ؼؼؼؼحٚ ٔغ ؾٔؼؼؼؼف مِحؼؼؼؼظد لهؼؼؼؼق: نق  ًوه ل مؼؼؼؼـ ٌخؼؼؼؼرَ و ؼؼؼؼرا

ؼؼؼٚ  ؼؼؼًم تًؼؼؼؿ  ؼؼؼف افٌِؼؼؼقمد ؾٕ٘ؼؼؼف ُ  هؼؼؼح نق  ُؼؼؼقق خؼؼؼز  َه احلٍْٔؼؼؼٜد ـؼؼؼٚق  ؼؼؼرم نق احلؼؼؼ  ٞ وذا ـؼؼؼٚق متًِ

 ِقا فف  ذا احل  ٞ.د  ؾ ُ   نق  ًو ك خز  خرد لمثَّ لاح ى 

: هؼؼؼذا احلؼؼؼؼ  ٞ هؼؼؼق ت احلََٔؼؼؼؼٜ جؼؼؼٚء مؼؼؼؼـ ضر ؼؼؼؼ ا ؼؼؼؼـ ظّؼؼؼر لؽؼؼؼؼرك ريض اب ظؼؼؼؼـ لفُؼؼؼـ َٕؼؼؼؼقـ

 اجلّٔع.

ٚقٌ »ؿقفف:  ًي ٌئد ٔيٚرٌ »نن افٌٚئع لادنسند  شاَف
د  ٚخلٔٚر هْٚ دش ٌٚخَلٌ َ »خٔٚر ادجِسد ؿٚـ:  :ادرا ٚ ملي مي

ٚ ؿي رَّ ٍي تي أن التػرق يؽقن ب ألبذدان، افَٚظ ة ظْ  ظًِمء افٌِٜد ـًم ؿٚـ ا ـ افًريب افٌِقن ادنؼٓقر:  ش ي

ؿيٚ»د لفذفؽ هْٚ ؿٚـ: وأم  آفتراق فإكف يؽقن يف األققال رَّ ٍي تي َ  ي ٚ ملي ؾؼٚفتٍرؾ  ّٚ ؼ اقد لاُؾؼساؾ  شمي

  ّٚؿقاـ.

َيارإلباب 
َ
 خ
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-♀–ؿؼقـ افٌْؼل ظذ مـ ؿٚـ مؼـ نهؼؾ افًِؼؿ: نق مًْؼك  لؿقـ ا ـ افًريب هذا رد  

ؼؼؼٚ»:  ؿي رَّ ٍي تي َ  ي ؼؼؼٚ ملي لهؼؼؼذا ؽؼؼؼر  ؼؼؼحٔحد ؾؼؼؼ٘ق افتٍؼؼؼرؾ  ّٚ ؼؼؼ اقد لفؼؼؼق نراد  دنن مؼؼؼٚ مل  تٍرؿؼؼؼٚ  ٖ ٍؼؼؼٚطًٓم شمي

 نق  تٍِٚ. :""مٚ مل  ٍسؿٚافتٍرؾ  ّٚفٍٚظ فَٚـ: 

د  ؼف ننؼف جيؼقز فُؼؾ لاحؼ ى مؼـ  :هذا احل  ٞ ن ؾو فِؼزلف خلٔؼٚر ادجِؼسد لخٔؼٚر ادجِؼس ادؼرا

ظؼؼؼؼف اب ظؼؼؼؼز ٚئع لادنؼؼؼسند نق  ًٍؼؼؼؼ  افًَؼؼؼؼ  لوق مل  ؼؼؼرض افىؼؼؼؼرؽ افثؼؼؼؼٚيد لهؼؼؼذا ذي ادتؼؼؼٚ ًغ: افٌؼؼؼؼ

ا ؿهؼرهاد  لجؾ حلُّٜد لهق نق  ًؼض افْؼٚس ؿؼ   نؼسن صؼٔئهٚ ؾْٔؼ فد ؾجًؼؾ اب ظؼز لجؼؾ فؼف نمؼ ه

 َ  لوق مل  رض  ٚحٌف.ًلهق خٔٚر ادجِسد ؾٔجقز فف ؾً  اف

ا مؼٚ  نؼسن  هذا مـ  ٚب مٚ ؿِٝ فُؿد مؼـ مَٚ ؼ  افؼؼع نق تُؼققل د لـثؼره ٜه افٍْؼقس شؼِّٔ

د وذا ذهٌؼؼؼٝ وػ اّشؼؼؼقاؾ افٌُؼؼؼرةد وذا دخِؼؼؼٝ نلـ  افنؼؼؼخص صؼؼؼٔئهٚ ل رجؼؼؼع ؾٔؼؼؼفد لننؼؼؼٝ  ر ؼؼؼف دائؼؼؼًمه

ئٓؼٚد ؾؼ٘ذا ل ؼؼِٝ ِخؼر افًؼقؾ  ًؼ  ظؼؼ دؿؼٚئؼ لجؼ ت ٜه تر ؼ  ذا هؼؼذك  نق افًؼقؾ لجؼ ت شؼًِ

 افًًِٜ ُ حٚجٜ وفٔٓٚد لافٍرؾ ظؼ دؿٚئؼ نل نؿؾ. 

ؼؼٚد  ؾؼ فْٚ ذفؼؼؽ ظؼؼذ ًه ءد ثؼؿ  ْؼؼ ف ظِٔؼؼف ه  رى ت  ٔؼؼع لذا نق افنؼخص ؿؼؼ   ًؼؼتًجؾ ت اتؼٚذ ؿؼؼرا

د ؾًّْؼٚك ا لهؼق خٔؼٚر ادجِؼسد لظْؼ مٚ َٕؼقـ: وق اخلٔؼٚر خٔؼٚر  ِؼسى ننؼف  :ؾجًؾ افؼع فذفؽ نمؼ ه

  َْيض  َٕٚوٚء ادجِس.

د ؾ٘ق خرلج نح مهٚ مـ هذك افٌرؾٜ نل اف ارد  َْيض  ف خٔٚر ادجِس ٜى د لفق ؾِق ـٚق ت ؽرؾ

ـٚق ت مُٚقى لاشعى ـّٚشقاؾ افقاشًٜد ؾ٘ق ظ ف ٕير نح مهٚ فمخر  ٖق  ُقق ؿ  ؽٚب ظـ 

ٔهٚ خلٔٚر ادجِس. د لٕحق ذفؽد ؾٕ٘ف  ُقق ًمْٓ د نل زحٚف ٕٚسى  ٕيركد  ٖق تقارم خِػ ج ارى

ٔهٚ خلٔٚر نلوق ـٚق ت دارى لاح ةد ؾ٘ق ظِق نح مهٚ فًِق اف ار  ل افًٍْٜٔد  ُقق ذفؽ ًمْٓ

ء  ت   اد ءد لافهحرا د ؾٔذهٛ  :ؾٔٓٚ افْير م  افٌكد ؾَٚفقا  جِسد لفق ـٚق ت  حرا  ٖق  ت ا را

 نح مهٚ مـ ضر ؼد لاِخر مـ ضر ؼ  َْيض  ف خٔٚر ادجِسد لهُذا.
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ثْؼغ تٌٚ ًؼٚ النمٚ وق مل  قج  رءو مـ ذفؽد ؾ٘ق خٔؼٚر ادجِؼس  ؼٚؾى لفؼق ضٚفؼٝ ادؼ ةد ؾِؼق نق 

د لفؼؼق ٕؼؼٚف ل َؼؼل ت  ِؼؼس افتًٚؿؼؼ  شؼؼ د نل شؼؼٚظتغد نل نر ًؼؼٜد نل نـثؼؼرد ؾؼؼ٘ق اخلٔؼؼٚر  ؼؼٚؾى ٜه حؼؼ مهٚ نٚظ

د ثؿ اشٚظٚتد ثؿ   شتَٔظد ؾًمداف ت ادجِس ؾ٘ق اخلٔٚر ؿٚئؿ.اشتَٔظد نل ٕٚف شٚظٚتى
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ِٕ  » قدداٍ: -♀-إٔ ايددٓيب  - ¶ - بددٔ عُددس اعددٔ ٚ* -67 ِٕ َتَؿٖسَقددا َبِعددَد َأ ِٚإ

ُِٝعَتَباَٜ ََٚدَ  اَيب َُا اَيِبَٝع، َؾَكِد  ُٗ ِٓ َٔ َِٜتُسِى ٚاسْد   ِِ ََٚي  زٚاٙ َطًِ. ،«َعا 
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
 :هذا افٍِظ ؾٔف ؾقائ 

ٚ»: افٍٚئ ة اّلػ ت ؿقفف ًي ٌيٚ ي َق تي ًَ ي ني ٚ  ي ؿي رَّ ٍي  ادؾٚفتٌٚ ع  ٚفٍِظد لهذا افٍِؼظ س ؼحو جؼ ب  شلوٌَق تي

ؼؼٚ دؼؼـ نمهِؼؼف مؼؼـ  د  ؼؼٚفتٍرؾ تٍؼؼرؾ اّ ؼؼ اقد ؾٓؼؼذا  ؼؼ ـ ظؼؼذ افًّؼؼؾ  ؼؼذا احلؼؼ  ٞد خالؾه ظؼؼذ نق ادؼؼرا

  ًض نهؾ افًِؿ.

ؼؼؼؼعً »ؿؼؼؼؼٚـ:  َٔ ٌ ٛي افي ؼؼؼؼ جي ؼؼؼؼَ  لي َي د ؾي ٔؼؼؼؼعي ٌَ ًمي افي ًٓ َؿ لاحؼؼؼؼ و ٌمؼؼؼؼَْ ؼؼؼؼَسً َ  ي ملي هؼؼؼؼذا  ؼؼؼؼ فْٚ ظؼؼؼؼذ نق فُؼؼؼؼؾ لاحؼؼؼؼ ى مؼؼؼؼـ  شلي

 ادتًٚؿ  ـ ؾًخفد مٚداف ت ادجِس.

  ظْ ٕٚ هْٚ مًٚئؾ:

: نق ـؾ لاح ى مـ ادتًٚؿ  ـ وذا نشَط حَف شَطد ؾِق ن ؼًم تٌٚ ًؼٚد ؾَؼٚـ نحؼ  ادًٖ ٜ اّلػ

د َٕقـ: شؼَط: ّق هؼذا مؼـ  ؼٚب اُتٍؼٚؾ  ٔؼًْٓمد ؾَؼ  نشؼَط حَؼفد  ادتٌٚ ًغ: فٔس يل خٔٚر  ِسى

د َٕؼؼقـ:  ًؼؼَطد ؾؼؼ٘ذا اتٍَؼؼٚ الـؼؼذا وذا  نل صؼؼسط ظِٔؼؼف  ؼؼٚحٌفد ؿؼؼٚـ:  ًتؼؼؽ لفؼؼٔس فؼؼؽ خٔؼؼٚر  ِؼؼسى

ؼؼٚاصؼؼسط نحؼؼ مهٚ شؼؼَقط اخلٔؼؼٚرد لريض  ؼؼف  ؼؼٚحٌف ؾَؼؼ  شؼؼَطد لـؼؼذفؽ وذا نشؼؼَىٚك  ًه مؼؼـ  ظؼؼًْٓم م

  ٚب نلػ.

: نق افًِؼؼًمء  َقفؼؼقق: وق افتحٔؼؼؾ ظؼؼذ وشؼؼَٚط خٔؼؼٚر ادجِؼؼس ُ جيؼؼقزد لمؼؼٚ جؼؼٚء ادًؼؼٖ ٜ افثٕٚٔؼؼٜ

: ؾألنف مل  ًِؿ  ٚحل  ٞد لؿ  جٚء ت  ًض ضؼرؾ احلؼ  ٞ مؼـ ظٌؼ  اب -  –ظـ ا ـ ظّر 

ؼؼؼا َّٔ اد فُؼؼؼل ً ًؼؼؼَط خٔؼؼؼٚر نخٔؼؼؼف  ؾ ؼؼؼـ ظّؼؼؼرد مؼؼؼٚ  ؼؼؼ ـ ظؼؼؼذ ننؼؼؼف ُ حيؼؼؼؾ فًِّؼؼؼِؿ نق  تح  ؼؼؼٚخلرلج ظّؼؼؼ ه

 ادًِؿ.
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 ُّٔ ؼٚد فُؼـ فؼق ؾٚفتح ؾ  شَٚط خٔٚر  ٖق  تًّؼ  اخلؼرلج مؼـ ؽؼر روؼٚ  ؼٚحٌفد ؾٕ٘ؼف  ُؼقق درمه

ٜه نمؿ لشَط اخلٔٚر: ّق ـؾ مٚ ـٚق مـ  ٚب اّشٌٚب ؾٕ٘ف ُ  ْير ؾٔف وػ افْٜٔ.  خرج حِٔ

لاحلِٔؼؼٜ هؼؼل مؼؼـ اّصؼؼٔٚء ، "كذذؾ مذذ  كذذ ن مذذـ بذذ ب السذذ ب ٓ يـظذذر فقذذف إلذذك الـقذذة"ؿٚظؼؼ ة: 

 ادتًَِٜ  ٚفْٜٔد لحغ ذاؿ: ؾٕ٘ف  ستٛ ظِٔف نمرك.
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ٍَ اهلٔل  -    - عددٔ أبددٞ ٖسٜددس٠  -68 ٕٖ زضددٛ ٌَ  » قدداٍ: -♀ -أ ال ُتَصددٗسٚا اإلبدد

 ،َِ َٓ َٗاؾٚاِيَػ ِٔ اِبَتاَع َٗا        َُ ِٕ َضدٔدَط َِٚإ َٗا،  ََِطدَه َٗا َأ َٝ ِٕ َزٔضد ِْ َٗدا، ؾد َِٜشًَُب  ِٕ ِٔ، َبِعدَد َأ ِٜ َٖٓعَس ِِٝس اي َٛ ٔبَد ُٗ بعد ذيو َؾ

ٍُِس ِٔ َت َٔ ََٚصاّعا  َٖا   .«َزٖن

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ْي ُ ًتٌكُّ »ؿٚـ:  -♀–هذا ح  ٞ نيب هر رةد نق افٌْل  ٌي ـٌ لا ا  ؾي لاَف ّي د ؾ ؿي

ٚ ٓي  وػ  خر احل  ٞ....  شاَ تيٚظي

 ظذ شٌٔؾ ا مجٚـ:هذا احل  ٞ   فْٚ ظذ مًٖ تغ: 

 وثٌٚت خٔٚر افت فٔس.ادًٖ ٜ اّلػ : 

 ادتًَِٜ  ٚفتك ٜ لرد ٌظقض ادثؾ.ادًٖ ٜ افثٕٜٚٔل : 

 :افت فٔسمًٖ ٜ خٔٚر  لػ: لهلّٚ   نٌٕ

ٚ خٔ ٜى ت ادٌٔؼع  :ٚر افت فٔسد لافتؼ فٔسمـ ننقاع اخلٔٚر افتل تثٌٝ ذظه ٜى حًؼْ هؼق وطٓؼٚر  ؼٍ

 فًٔٝ ؾٔف.

ٜى ت ادٌٔؼؼعد  ٜى حًؼْ ٛو ت ادٌٔؼعد لهْؼٚؿ وطٓؼؼٚر  ؼٍ نر ؼ ؿ نق تْتٌؼف افٍؼرؾ  ؼؼغ نمؼر ـ: هْؼٚؿ ظٔؼؼ

د ؾؼؼ٘ق هؼؼذا افًٔؼؼٛ وذا ظري امؼؼـ  ٛو ؾؼؼف  ثٌؼؼٝ فؼؼف  ؼؼف خٔؼؼٚر  ًؼؼّك  خٔؼؼٚر صؼؼسم ظْٔهؼؼٚ لت تِؼؼؽ افًؼؼٌغ ظٔؼؼ

د لؿ  نً صساافًٔٛد لنمٚ وذا  ٜه د لتي م شًِ ـى د لهؼذك افهؼٍٜ  ؼٍٜ ًحًؼ ٜو  نق هؼذك ٌؼغَّ طٓرت ؾٔٓٚ  ٍ

 افهٍٜ ؽر مقجقدةد ؾٕ٘ف  ثٌٝ  ف خٔٚر افت فٔس.

ٔبؼلشٖٔيت  ً  ؿِٔؼؾ ؼٚ ؾَٓ ؼٚد ؿؼ  : مؼٚ افٍؼرؾ ظْؼ مٚ ٍٕؼرؾ  ؼغ افْؼقظغ  فُؼـ شؼٖذـر مِحيه َه ٚ دؿٔ

 د افًٔقب ٕقظٚق: َقـ  ًض افىٌِٜ افْجٌٚءد وخٍٚء افهٍٜ احلًْٜ ظٔٛد َٕقـ: ُ

-  ََ ٛو ؾي ٚ ت افًًِٜ ظٚدة ؾًّْٔف ؾ٘ق ؾَ ك  ثٌٝ خٔٚر افًٔٛ. ً ظٔ  ك  ُقق َٕهه
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ؼٚ ت افًؼًِٜد لفُؼـ هؼق َٕؼصو ت ـؼًمـ افًؼًِٜد لفؼذا ؿِْؼٚ - د ُ  ًتؼز َٕهه ٛو ؾيَؼ ك ظؼٚدةه  :لظٔؼ

ٚ.ئوق وخٍٚ ًه  ف  ُقق ت فٔ

ٍؼؼرؾ ت احلُؼؼؿ  ؼؼغ خٔؼؼٚر افتؼؼ فٔسد لخٔؼؼٚر افًٔؼؼ ًٕ ٛد ؾَْؼؼقـ: وق خٔؼؼٚر افًٔؼؼٛ  ثٌؼؼٝ لفؼؼذا ؾْٕ٘ؼؼٚ 

 فِّنسن اخلٔٚر  غ ثالثٜ نمقر:

  صساهٚ  ف.اافًًِٜ ل ٖخذ ثّْٓٚ افذن  ًردَّ ومٚ نق  ي 

  لومٚ نق  ٌَض افًًِٜد لتٌَك ظْ ك مـ ؽر ردد .  ظقضى

  وػ ثّْٓؼؼؼؼٚد لاّرش شؼؼؼؼٖٔتْٔٚ وق ٚ لومؼؼؼٚ نق  ٖخؼؼؼؼذ اّرشد لهؼؼؼؼق ؾؼؼؼؼرؾ َٕؼؼؼؼص افًؼؼؼؼًِٜ مًْؼؼؼؼق ه

 ع هْٚ.صٚء اب  تقش

 :غ افردد ل غ ا مًٚؿ  ال نخذ نرشد  لنمٚ خٔٚر افت فٔس ؾٓق  رو  غ نمر ـ ؾَط 

ًٍٕرؾ  ًْٔٓمد لهذا هق ادًتّ  ظْ  لفذفؽ ؾرَّ  ؿْٚ  غ خٔٚر افت فٔس لخٔٚر افًٔٛد جيٛ نق 

حتًمـد نل وٕف ا :ْٚد لهْٚؿ رلا ٜ إتك هلٚ احلٚؾظ ن ق افٍرج ا ـ رجٛد لهق ننف نل نطْف ؿٚـئؾَٓٚ

ًٝ ًد ننف رجحف ًٕ  إتك هلٚد ننف ؿٚـ:  وق خٔٚر افت فٔس  ٖخذ حُؿ خٔٚر افًٔٛد  فاِقد فُْ ٔ

 ؾُٔقق  رها  غ افثالثٜ(.

ـٌ »لهذا مًْك ؿقفف:   َ ؼري ؼَرٌ افَّْيي قي  ٌخي ًٓ ـٌ »ؾُٔؼقق مًْؼك ؿقفؼف:  دشؾي  َ ؼري ؼَرٌ افَّْيي  دظؼذ ادنؼٓقر ش ٌخي

 ا مًٚؿ  ال نرش.لهق افَقـ اّلـ  غ افرد نل 

د د ( خؼؼؼر افْيؼؼؼر ـ  :لظؼؼؼذ افرلا ؼؼؼٜ افثٕٚٔؼؼؼٜ: نق ادؼؼؼرا ؼؼؼٚد نل مؼؼؼع نرشى ٕه : ومؼؼؼٚ افؼؼؼرد نل ا مًؼؼؼٚؿ  ٚ

ـى ت اّرش لظ مف.  ؾُٔقق افْير افثٚي هق ا مًٚؿد مـ ؽر اشتٍهٚ

ٚ»ؿٚـ:  ٓي ٌي ًِ َ ًَ ي نيَق حيي ًٔٓٚ  هذا متًِؼ احلُؿ  ٚ  ؾ لؽرهٚد ـٔػ  ُقق تهِٜٔ ا  ؾ لت ف ش ي

ًٔكن ث ن افنٚةد  وع صي  فٌْٚه ؿِٔالد لؿ  ت رُّ  افنٔٚك ؿ  ت رُّ  د ؾَ  ً  فس افٌٚئع ؾ د َّ فٌْٚه ـثرها ٜه ِ

: فُل  سؿ ٌحال ٚ  قمغ لثالثِٜي َّ ٜ ت افٌِٜ افًٚمٜٔد  وع صي ِي َّ نَّ اف ًّٔٓٚ  ؾ٘ذا جٚء ادنسن د ٜه
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وَذ افًٚدة ظْ   :ْٔئذى  يـ نق هذا فٌـ فِٜٔلج  ث ن افنٚة نل افْٚؿٜ مِٔئهٚ  ٚحلِٔٛ نل افٌِـد ؾح

افْٚس لخٚ ٜ ن حٚب ا  ؾد ن ؿ حيٌِقق ت افِٔؾ ؽٌقؿهٚد ؾٔجًِٓٚ ت  خر افِٔؾ حيِٛد لظْ  

ٌهٚ  ُقق مرتغد لنؿل مٚ  ِٛ افٌّٜٓٔد ؾٔيـ  ٚحٌْٚ حافهٌٚح ر ًم حِٛ نل مـ  قفى  خرد ؾٌٚف

ـى فًٔٝ ؾٔٓٚد لفذفؽ هذا  ًّك ن ٚ فٔقفى نل فِِٜٔد ؾحْٔئذى ً ٌٚيل ت ثّ ْٓٚد ؾٖطٓر فف  ٍٜ ًحً

 تك ٜ.

ٚؾي »إير مًلد  َقـ:  ٓي ُي ًي َم ٚ ني ٓي ٔي ٌو ةد نل ا  ؾ ادكَّ مًؽ افنٚة ادكَّ ننن  شٌَ٘ق ري ةد ا وٌَق »ا لي

ٚ ٓي ٌخىي ٚ»تد ؿٚـ: نن مل  رض  ذك افهٍٜ افتل ًؾَ ي  ششي هي دَّ ٚظه »افْٚؿٜد  افنٚةد نل ردَّ  نن ردَّ  شري ٚ لي ي

َرى  ـَ اي ةهذا احلُؿ خٚص  ٚدكَّ  شٌم افْٚؿٜ  فٌْٓٚد نل  ردُّ  افنٚة ل ردُّ  اّ ؾ افؼظل: ننف  ردُّ  ّقَّ : ا

ٚ فق  شتِٓؽ افٌِـ نل احلِٔٛد ؾٕ٘ف جيٛ ظِٔف نق  ردَّ احٌِٔٓٚد فُـ ملٚ ـٚق ؿ   ل ردُّ  ًه افٌ ـد ضٌ

 دظغ افٌِـ نل احلِٔٛ دظْٔف  ف: ّنف ردَّ ك وذا مل  ُـ ؿ  ذـٚق افٌِـ نل احلِٔٛ مقجقدد ؾٕ٘ف  ردُّ 

. فلُ  ِزم ا  نق  رد مًف اره

شتُِٓف نل ذ فد لهذا هق اّؽِٛ ت افْٚسد حيِٛ ل ؼبد ؾ٘ق افؼع افُـ فق ـٚق ؿ  

 رك  هٚعى مـ ار.ؿّٔتٓٚد لـؿ افَّٜٔ  افٌْؿ تتِػد لا  ؾ تتِػد فُـ افؼع ؿ َّ  دَّ ؿٚـ: رً 

مأن األ: لظْ ٕٚ ؿٚظ ة ٛى نل ؾوٜد  فً َقَّ  ً  ،ُّؾ يف الؼقؿة ُيرجع فقف إلك الُؿّؼقَّ  ّثِف مـ ذه

ف  ًض اّصٔٚء مْفد مْٓٚ هْٚ ر افَّٜٔ  ذك افىر َٜد وُ ؾًٔم لرد افْص  فد ؾ٘ق افؼع ؿ  ؿقَّ َ َّ ؾتً 

  ردُّ 
ٚ ت قد ٛ مـ افنٚة نل افْٚؿٜد ؾَ  ؿً مٚ ًحٌِ د لمثِف نيوه  مـ ردَّ  د ؾ٘ق" ٚب اجلًٚفٜ"ف  هٚع ارى

 ر افؼع فف دراهؿ مً لدةد مع ننف مل  نٚرط  ٚحٛ احلؼ ت ذفؽ.د ؾَ  ؿ َّ ئى مراوٚفٜ 

: نق هذا احلُؿ  هقص ت افتك ٜ  رد افهٚعد لاحلُؿ افًؼٚف هؼق وثٌؼٚت ؾٚدَهقد مـ هذا

 اخلٔٚر  ٚفت فٔس.
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ؼؼؼؼٚ هؼؼؼؼذا احلؼؼؼؼ  ٞ ني  ًه –حٍْٔؼؼؼؼٜ ؾد لهؼؼؼؼق ؿؼؼؼؼٚـ: افتَؼؼؼؼ  ر  ٚفهؼؼؼؼٚع ظؼؼؼؼذ ن ؼؼؼؼحٚب ا مؼؼؼؼٚف نيب ُي َصؼؼؼؼضٌ

ٜى ظـ افٌحٞ احل  ثل.د ؾردُّ -تًٚػ ♫  لك  ٖمقرى خٚرج
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 

َّ زضدددٍٛ اهلل » قددداٍ: -¶-عدددٔ عبدددد ايًَّددد٘ بدددٔ عبددداع-39  -♀-َقدددٔد

ـَ ٔؾددٞ  ددٍس، ؾَ     ِٔ َأِضدًَ ََدد  :ٍَ ِٔ، َؾَكددا ِٝ ََٓت َٚايٖطد  ١ََٓ َُدداِز، ايٖطدد َٕ ٔؾدٞ ايجِّ ُِٜطددًُٔؿٛ  ِِ ُٖدد َٚ َٓد١َ،  َُٔدٜ ٌٍ  اِي ِٝدد ـِ ٔؾددٞ َن ُِٝطدًٔ ًِ

ٍّ ََِعًُٛ  ٌٍ ٍّ، إَي٢ َأَد ََِعًُٛ  ٍٕ َِٚش َٚ  ،ٍّ  ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.شََِعًُٛ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ِي  -تًؼؼؼٚػ ♫–ذع ادهؼؼؼْػ  ؼؼؼ ًَّ ؼؼؼِؿد لاف ًَّ ؿ ٕؼؼؼقعو مؼؼؼـ ننؼؼؼقاع افٌٔؼؼؼقعد لؿؼؼؼ   ٚحلؼؼؼ  ٞ ظؼؼؼـ اف

ؼؼ ًَّ ٌؼؼٚبد للجؼؼف ـقٕؼؼف ظؼؼذ ف افؾؼؼرد  ؼؼؿ ظؼؼذ خؼؼالؽ افَٔؼؼٚسد لفؼؼذفؽ نً ِي ذـؼؼر  ًؼؼض نهؼؼؾ افًِؼؼؿ: نق اف

ِي  :خؼؼالؽ افَٔؼؼٚس ؼؼ ًَّ مؼؼٚ  ؿ  ٌٔؼؼع ادؼؼرءً نق مؼؼـ ذط  ؼؼحٜ افٌٔؼؼع نق ادؼؼرء ُ  ٌٔؼؼع وُ مؼؼٚ  ِّؼؼؽد لت اف

: وٕف ظذ خالؽ افَٔٚس.  ُ  ِّؽد ؾَٚفقا

ؼؼ في : ننؼؼف فؼؼٔس ـؼؼذفؽد ؾؼؼ٘ق افؼؼؼع مل  َْؼؼلاحلََٔؼؼٜ َّٕ ع مؼؼٚ ٔؼؼًم  ؼؼك ظؼؼـ  ظؼؼـ  ٔؼؼع ـؼؼؾ مؼؼٚ ُ ً ِّؼؼؽد لو

ؼؼؼٚ  ًه ز  ٔؼؼؼع افؼؼؼٔس ظْؼؼؼ كد ـؼؼؼًم ذـؼؼؼرت فُؼؼؼؿ ت حؼؼؼ  ٞ حُؼؼؼٔؿ مؼؼؼـ ادتَؼؼؼ فد ضٌ ًَٕؼؼؼ  ا مجؼؼؼٚع ظؼؼؼذ جؼؼؼقا

ِؿ فِح  ٞ ًَّ  .اف

ِؿ ًَّ ِؿ مٚ هق  اف ًَّ ٍـّ  :هؼق :اف د حؼٚ ـى مٌَؼقضى ت  ِؼس افتًٚؿؼ  وػ   ٔؼع مق ؼقؽى ت افذمؼٜ  ؼثّ

ا.ن ا لاح ه  جؾى مًِقفد هذك ثالثٜ ؿٔقدد فْٖخذهٚ لاح ه

ا ادثّـ ادٌٚع ؾٔف ؿٔ اق ُ   مـ لجقدمهٚ:َٔ  اّلـاف  :  ٔع مق قؽى ت افذمٜد وذه

 نق  ُقق مق قؾهٚ.افَٔ  اّلـ : 

لمإلباب   سَّ
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 نق  ُؼؼؼؼقق ت افذمؼؼؼؼٜد لافذمؼؼؼؼٜ هؼؼؼؼق اّجؼؼؼؼؾ افؼؼؼؼذن شؼؼؼؼْتُِؿ ظْؼؼؼؼف  ًؼؼؼؼ  ذفؼؼؼؼؽ ت افَٔؼؼؼؼ  افثؼؼؼؼٚي :

 افتٍهٔؾ.

د ؾال جيقز  ِؿ مق قؾهٚ ُ ًمًْٔٚه ًَّ د ؾِق ُ   نق  ُقق ادٌٔع ت اف ًِمه صٔئهٚ مًْٔٚه فِّرء نق  ٌٔع شَّ

ٜى ُ  ٜى ؾال جيقزد نل  ًتؽ افتّر افذن  ٔ  ؾالقى  ً  شْ د ؿٚـ:  ًتؽ  ٔٝ ؾالقى  ً  شْ نق رجاله

ا  ٍتف ـذا  :  ًتؽ اره جيقز: ّق هذا مًغد لافؼع وًٕم نجٚز  ٔع ادق قؾٚت د ؾَٔقـ مثاله

  ٚ  ْوٌط  ٚفهٍٚت. ا  ٍف ـذا لـذاد لهُذالـذاد نل  ًتؽ ً رب 

ؼؼؼٚ مؼؼؼـ  د نيوه
ا ُ ؼؼؼ  نق  ُؼؼؼقق ؽؼؼؼر مًؼؼؼغد ؾٚدق ؼؼؼقؽ هْؼؼؼٚ  ًّْؼؼؼك ؽؼؼؼر ادًؼؼؼغد  ٔؼؼؼع مق ؼؼؼقؽى وذه

ؼٚد  ًؼتىٔع نق  َه ٚ دؿٔ ٍه ٔؼزك ظؼـ ؽؼركد  ٔؼع مق ؼقؽى اذط ذفؽ ادق قؽ نق  ُقق مق ؼقؾهٚ ل ؼ

ؼٚ ت  ِؼس افتًٚؿؼ د ؾؼ٘ق ُب مٌَقوه ـى حٚـد ُ   نق  ُؼقق افؼثّـ حؼٚ تٍٚرؿؼٚ ادتٌٚ ًؼٚقد  ت افذمٜ  ثّ

ؼٚ  ٔؼع المل  ٌَض افٌٚئع افثّـ ؾٚفًَ   ٚضؾد لؿؼ   ًه ًَٕؼ  ا مجؼٚع ظؼذ ذفؼؽد ؾؼال جيؼقزد لُ  هؼح م

ِؿ وذا تٍرؾ مـ  ِس افًَ د ؿٌؾ ؿٌض افثّـ. ًَّ  اف

ـى مًجؼؾى  نن مٌَؼقض ت  ِؼس افًَؼ د وػ نجؼؾى مًِؼقفد ُ ؼ  نق  د ٔع مق ؼقؽى ت افذمؼٜ  ؼثّ

ؼؼٚد لنق  ُؼؼقق  ُؼؼقق ادق ؼؼقؽ مًؼؼرلؽ  ادَؼؼ ارد مًؼؼرلؽ افهؼؼٍٜد لُ ؼؼ  نق  ُؼؼقق اّجؼؼؾ مًِقمه

ؼٚ دؼـ كهؼذا افَٔؼ  نلردك ؾَٓٚ اّجؾ ـذفؽ فف لؿعو ت افثّـد لإتٌؼف هلؼذا افَٔؼ  ادٓؼؿ: ّقَّ  ٕؼٚد خالؾه

ِي  ًَّ  ؿ احلٚـ. رم اف

ِي  اوذه  ؼؼ ًَّ ؼؼٚ فِنؼؼٚؾًل: ننؼؼف جيؼؼقز اف د لُ  ِؼؼزف نق ؿ احلؼؼٚـد ؾؼؼال  ِؼؼزف ذـؼؼر اّجؼؼؾافرلا ؼؼٜ افثٕٚٔؼؼٜ لؾٚؿه

ا ت شًر افثّـ.ق ُ  ق اّجؾ مٗثره

ِتؼؼؼؽ شؼؼؼٚظتغد ملؼؼؼٚذا َٕؼؼؼقـ: وق اّجؼؼؼؾ ُ ؼؼؼ  نق  ُؼؼؼقق فؼؼؼف لؿؼؼؼعو ت افؼؼؼثّـ  ّنؼؼؼف ؿؼؼؼ   َؼؼؼقـ: نجَّ 

ؼؼ ؼؼِؿ احلؼؼٚـد لافهؼؼحٔحافًؼؼٚظتٚق ُ نمؼؼر هلؼؼًمد ؾٚدٗجَّ ًَّ ؼؼِؿ احلؼؼٚـ  :ؾ شؼؼٚظتٚق ًحُّؼؼف حُؼؼؿ اف ًَّ نق اف

د لشٖذـرك ت احل  ٞ  ً  ؿِٔؾ.  جٚئزو
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ؼؼؼٌ في افرشؼؼؼقـ »: -¶–ـ ا ؼؼؼـ ظٌؼؼؼٚس  َؼؼؼق ققي  -♀-ؿي ًٍ ؼؼؼٌِ ًَ ًهؼؼؼَؿ ً  د لي ٜي  دشاَديٌ  ْيؼؼؼ

ؼؼؼؼ ً » :ؿقفؼؼؼؼف ًَ 
ؼؼؼؼِؿ  ًّْهؼؼؼؼ :شققًٍ ٌِ ًَّ َـّ  ك ًّْؼؼؼؼك ً ًؼؼؼؼِّققد لافًؼؼؼؼِػ لاف ءد لفُؼؼؼؼ افٍَٓؼؼؼؼٚء ادؼؼؼؼ ٕٔغ  شؼؼؼؼقا

ؼؼؼؼًِمد لنمؼؼؼؼٚ افٌْؼؼؼؼل  ٚد لافُقؾٔؼؼؼؼقق  ًؼؼؼؼّقٕف شَّ ٍه ؾَؼؼؼؼ  تٍِؼؼؼؼظ  -♀–ً ًؼؼؼؼّقق هؼؼؼؼذا افًَؼؼؼؼ  شؼؼؼؼِ

ٚد ؾَ  ؿٚـ:  ًه ؼِؿد لُ َٕؼقـ و ؼٚ مؼـ رلا ؼٜ  ؼٚدًْكد لوٕؼًم افٌْؼل  ٚفُِّتغ م ًَّ – ٚفًؼِػد لؿؼٚـ  ٚف

♀-  .ٚ ًه  ؿٚـ افُِّتغ م

ـي افٌْل »ؿٚـ:  ٚ َي د ؾي ْيتيَغٌ ًَّ اف ٜي لي ْي ًَّ رةد اف ّي ققي ٌت افثد ًٍ
ٌِ ًَ ًهَؿ ً  ِيػي ♀لي ـَ نيَش : هذا ش: مي

ز ظَؼؼ  افًؼؼِؿد لؿؼؼ  ًحُؼؼل ا مجؼؼٚع ظِٔؼؼفد  ؼؼٌت ثي » ؼؼ فْٚ ظؼؼذ  ؼؼحٜ لجؼؼقا ؼؼٌت ثي » ؿقفؼؼف: دشرى ّي  ؼؼ فْٚ  شرى ّي

 ٚ  ْوٌط  ٚفقزق نل  ٚفُٔؾ.ظذ ننف   خؾ ت افثّرد لمٚ ت مٚ مًْٚك  

ؼؼٌت ثي »لؿؼؼقـ ادهؼؼْػ:  افًْؼؼ  ن ؼؼٚ   هؼؼذا فٍؼؼظ جؼؼٚء ت  ًؼؼض ًٕؼؼ   ؼؼحٔح مًؼؼِؿد لنؽِؼؼٛ شرى ّي

َؼؼؼؼؼ» ؼؼؼؼؼقفى »د ؿؼؼؼؼؼٚـ: شرى ت اي ًِ ًَ  مي
َزقى لي د لي ؼؼؼؼؼقفى ًِ ًَ ؼؼؼؼؼؾى مي َٔ ـي ؼؼؼؼؼٌَِػ ٌت  ًَ ًٔ َِ  فْٚ ظؼؼؼؼؼذ ننؼؼؼؼؼف جيؼؼؼؼؼٛ نق  ُؼؼؼؼؼقق هؼؼؼؼؼذا  ؼؼؼؼؼ شؾي

ؼؼقفى » ادق ؼؼقؽ مًؼؼرلؽ ادَؼؼ ار لافهؼؼٍٜد ؾَقفؼؼف: ًِ ًَ ًّ  شمي ؼؼ ًؼؼقد فُِٔؼؼؾ ل ًؼؼقد فِ ػ ؾٔؼؼفد ؾٔجؼؼٛ ِي ًَ

 نق  ُقق مًِقف افهٍٚتد لنق  ُقق مًِقف ادَ ار.

ًِقفى »ؿٚـ:  ًَ ؾى مي ًِقفى » ؿقفْٚ: دشوػي نيجي ًَ ؾى مي  :ٕٖخذ ًحُّغ دشوػي نيجي

 حُؿ متٍؼ ظِٔف. -

 ً تِػ ؾٔف.لحُؿ  -

ٚد لهذا متٍؼؼو احلُؿ ادتٍؼ ظِٔف ِؿد ؾٔجٛ نق  ُقق اّجؾ مًِقمه ًَّ : ننف وذا لج  نجؾو ت اف

 ظِٔف.

ِؿ.لاحلُؿ ادختِػ ؾٔف ًَّ  : ننف ُ   مـ لجقد اّجؾ ت اف
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ؼؼِؿ احلؼؼٚـ ُ  هؼؼحد نخؼؼذلا ذفؼؼؽ مؼؼـ هؼؼذا احلؼؼ  ٞد ل ْؼؼٚءه ظؼؼذ ذفؼؼؽ ًَّ : وق  ٔؼؼع اف : ؾؼؼ٘ ؿ ؿؼؼٚفقا

ؼِؿ احلؼٚـ جؼٚئز: ّق ؿقفؼف لفُـ افرلا ٜ  ًَّ ؼٚ فِنؼٚت لؽؼركد َٕؼقـ: وق اف ظِٔؼف افهؼالة –افثٕٚٔؼٜ لؾٚؿه

ًِقفى »: -لافًالف ًَ ؾى مي    اّجؾد لوُ ؾال.جٌ ط حٔٞ لً صًس اوًٕم  شوػي نيجي

د لفؼؼق مل  ُؼؼـ هْؼؼٚؿ نجؼؼؾ  ؼؼؼطى لاحؼؼ د لهؼؼق نق  ٌِؼؼٛ ل ْؼؼٚءه ظِٔؼؼف : ؾؼؼ٘ق  ٔؼؼع ادق ؼؼقؽ جؼؼٚئزو

ؼؼٚد لهؼؼذا ـثؼؼر جؼؼ ب ظؼؼذ طؼؼـ افٌؼؼٚئع لجؼؼقد ادق ٌه  ٔؼؼع  دا ؼؼقؽ ادٌٔؼؼع ظْؼؼ  لؿؼؼٝ افتًؼؼِٔؿد لفؼؼق ـؼؼٚق ؿر 

ِؿ احلٚـد  ًٍِف ـثر مـ ادحالت افتجٚر ٜ. ًَّ  اف

ٜو   ؾٖٔيت  ٚحٛ ادحؾ ت خؾ ظِٔفد ؾتَقـ: هؾ ظْ ؿ افُتٚب افٍالي ل جٌٕٚف مُتٌ

ؿ  ذهٛ لشًرك  ًؼةد ؾٖٔخذ مْؽ ظؼة ر ُٚتد ث دنخرمد  َقـ: ًٕؿ ظْ ن هذا افُتٚب

ٚد نل ظْ هؿ مً فُِّتٌٜ افتل  جٌٕٚفد لهق ظٚملو نق ؾٔٓٚ ًٕ  ٚد ؾٖٔخذ افُتٚب ل ٖيت  ف تي ًَ ًخه قدظه

ِي ل وفٔؽد  ِي َقـ: جيقز: ّق هذا شَّ  مًِقمٜد لهق شَّ
ٜى ٚد ؿ  هٍ ـى مٌَقض ؾُٔقق ُزمه ٚ  ثّ ًؿ نيوه

 اّدفٜ ت ـ ظِٔف.ؾٔفد ؾٓق ظذ ؿقـ ا مٚف افنٚؾًل جٚئز لهق افهحٔحد ل ؾي جي لفُْف ُ ني 

 

 

 

  



 
222 

 

 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
ِٔ َأٔبٞ َزأؾٍع-33 ٘ٔ»: َع ٍَ ايًَّ ٕٖ َزُضٛ ٌٍ َبِهّسا -♀- َأ ِٔ َزُد َٔ ـَ  ٌْ     ،اِضَتِطًَ ٘ٔ ِإٔبد ِٝد ََِت َعًَ َؾَكدٔد

َٞ ايٖسُدد  َِٜكٔط  ِٕ َََس َأَبا َزأؾٍع َأ ٌِ ايٖصَدَق١ٔ َؾَأ ِٔ ِإٔب َٔ ٌَ ُٙ َٗدا ِإيَّدا         َؾَسَددَع ِإيَ  ،َبِهدَس ِِ َأٔددِد ٔؾٝ ٍَ: َيد ٘ٔ َأُبدٛ َزأؾدٍع، َؾَكدا ِٝد

ّٝا َٝاّزا َزَبأع ٍَ:شٔخ ِِ َقَطا٤ّ» ، َؾَكا ُٗ ُٓ ٖٓاِع َأِسَط َٝاَز اي ٕٖ ٔخ ِْ ُٙ ؾ ٜٖا ٘ٔ ِإ  ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد َٚطًِ.شَأِعٔط

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

د لظَؼ  افَؼرض مؼـ  ٌؼٚب افَؼرضد  -تًؼٚػ ♫–ذع ادهْػ  لفؼًِْؿ نق افَؼرض ظَؼ و

ٕٚ  ٚجلٚئزة نن ؽر افالزمٜد ؾٔجؼقز فُؼؾ لاحؼ ى مؼًْٓم ادَؼرض لادَؼسض نق افًَقد اجلٚئزةد لظزَّ 

ؼؼؼ ؼؼؼؿ: وق افَؼؼؼرض وذا نً وً ىٚفؼؼؼٛ  ٚملؼؼؼٚـد لفؼؼؼق ـؼؼؼٚق ؾٔؼؼؼف تٖجٔؼؼؼؾ ظؼؼؼذ ادنؼؼؼٓقرد لؿٔؼؼؼؾ  ؾ ؾٕ٘ؼؼؼف  تٖجؼؼؼؾ جد

 ر لاّرؾؼ  حٚـ ادًِّغ.هق اّطٓللهذك افرلا ٜ افثٕٜٚٔد  د ٚفتٖجٔؾ

د  ٔؼًْم افؼ  ـلنر  ؿ نق تٍرؾ  غ اّمر ـ:  غ افَرض ل غ اف َّ  هؼق نمؼر  : ـ: ؾٚفَرض: ظَؼ و

ـى  ؼـد لفؼٔس ـؼؾ دي  ؼـد ؾُؼؾ ؿؼرضى  ْؼتٟ ظْؼف دي افًٌَ د ؾٚفَرض نمرك نق  ُقق ت ذمٜ ادَؼسض دي   ؼ

ٛى  خؼؼر ؽؼؼر افَؼؼرضد ـؼؼٚفٌٔع  ؼؼثّ ًؼؼٌٛ افَؼؼرضد ؾَؼؼ   ُؼؼقق دي  ـو  ًؼؼٌ ؼؼـى مً  ؼؼ ؼؼِؿ ً ًؼؼٌٛ ٗجَّ ًَّ ؾد لاف

 د ْٚه ت افذمٜ فِّق قؾٚت.

د ؾؼ٘ق ت ذمتؼف ؿّٔؼٜ ذفؼؽ  ُه  ؾ ؿ   ُقق  ًٌٛ تكؽ مثؾ ا تالؽد ؾّـ نتِػ ظذ ؽرك مٚ

ؼؼ :املؼؼٚـد لؿؼؼ   ُؼؼقق  ًَؼؼ ى  خؼؼر َّّ ٌّ ـٚفوؼؼًمقد ؾؼؼ٘ق مؼؼـ وي تؼؼف وػ ذمؼؼٜ اِخؼؼر ت مَّ ٝ ذٌ ـ  خؼؼر ؾَؼؼ  ًوؼؼ

 ق صٚء اب.لشٖٔتْٔٚ و دافتزاف احلؼ ـًم تًِّقق

رِض إلباب 
َ
 ق
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د مل ًؿِؼٝ ذفؼؽ  ّنؼف شؼٖٔيت  ًؼ  ًمٍِؼرؾ  ٔؼْٓفٕتٌؼف ٚ: نق افؼ  ـ نمؼرد لافَؼرض ظَؼ د ؾؾٚدَهقد

   .نق اف  قق ٕقظٚق  ٚظتٌٚر افردد  ً مٚ ٕؼح احل  ٞ :ؿِٔؾ

ا »: -♀–حؼؼؼ  ٞ نيب راؾؼؼؼع نق افٌْؼؼؼل  ؼؼؼره َُ ًجؼؼؼؾى  ي ـَ ري ِيػي ٌمؼؼؼ ؼؼؼ ًَ ؼؼؼٚ  دشاَشتي ٕه افًؼؼؼِػ نحٔٚ

ِي  ؼؼ ًَّ ؼؼٚ ظؼؼذ افَؼؼرضد لهؼؼذا افؼؼذن جًؼؼؾ ؾَٓٚكٕؼؼٚ ؿد ل ً ً ىِؼؼؼ ظؼؼذ ظَؼؼ  اف ٕه ؼؼِػ نحٔٚ ًَّ رآؼؼؿ –ىِؼؼؼ اف

ُّّ  -اب تًؼؼؼٚػ ِي ً ًؼؼؼ ؼؼؼ ًَّ ُّّ ؿ  ؼؼؼذفؽ: نن  ٌؼؼؼٚب افًؼؼؼِؿد لُ  ً قق  ؼؼؼٚب اف قٕف  ٚفًؼؼؼِػد فُؼؼؼل ُ  ُؼؼؼقق ًؼؼؼ

ٚد شؼؼؼ ٍه ٍْلد ِهْؼؼؼٚؿ اصؼؼؼساؿو ت اّفٍؼؼؼٚظ  ْٔؼؼؼف ل ؼؼؼغ افَؼؼؼرضد ؾُثؼؼؼر مؼؼؼـ افْؼؼؼٚس  ًؼؼؼّل افَؼؼؼرض شؼؼؼِ

 مـ افْٚس اِق.لمٚزاـ هذا ظذ فًٚق ـثر 

ِيػي »هْؼؼٚ ؿقفؼؼف:  ؼؼ ًَ ا »ؿؼؼسضد انن  شاَشتي ؼؼره َُ ًجؼؼؾى  ي ـَ ري مؼؼـ  -♀–نن نخؼؼذ افٌْؼؼل  شٌمؼؼ

د لتِؼؼؽ افٌُؼؼرًة  ؼؼٚ فؼؼردَّ  -♀–شؼؼتُِٓٓٚ افٌْؼؼل ارجؼؼؾى  ُؼؼرةه د لوٕؼؼًم ؿروه ٜه فؼؼف  مل تُؼؼـ ظٚر ؼؼ

   هلٚ.

ٌٜ »ؿؼؼؼٚـ:  ؿي ؼؼؼ ي ـَ وٌ ٌؼؼؼٌؾ افهَّ ؼؼؼٌف وٌ ٌؼؼؼؾو ٌمؼؼؼ َٔ ِي َٝ ظي ؼؼؼٌ مي َي شتًؼؼؼِػ ا  فؼؼؼق ـؼؼؼٚق ؿؼؼؼ -♀–افٌْؼؼؼل  :شؾي

ٌي  ؼؼاف –أ لفؼؼق ـؼؼٚق افٌْؼؼل  رة دهؼؼِحٜ ادًؼؼِّغ جؼؼٚز فؼؼف نق  ردهؼؼٚ مؼؼـ و ؼؼؾ افهؼؼ ؿٜد ن ؼؼٔس ـؼؼذفؽَُ

هؼؼؼؼؼٚ مؼؼؼؼؼـ و ؼؼؼؼؼؾ افهؼؼؼؼؼ ؿٜ  هؼؼؼؼؼق ُ  ِّؼؼؼؼؼؽ شتًؼؼؼؼؼٍِٓٚ دهؼؼؼؼؼِحتف هؼؼؼؼؼؾ جيؼؼؼؼؼقز فؼؼؼؼؼف نق  ردَّ ا -♀

 افه ؿٜ.

 ٚفًؼؼؼِػ هْؼؼؼٚ نل  ؼؼؼُٚؿساضد وٕؼؼؼًم ـؼؼؼٚق  -♀–: ظؼؼؼذ نق تكؼؼؼؽ افٌْؼؼؼل ؾؼؼؼ فْٚ ذفؼؼؼؽ

ؿسوؼؼؼؼف امل  ُؼؼؼؼـ  ٌَؼؼؼؼل ت  ٔتؼؼؼؼف صؼؼؼؼٔئهٚد  ؼؼؼؼؾ وٕؼؼؼؼًم  -♀–لافٌْؼؼؼؼل  دهؼؼؼؼِحٜ ادًؼؼؼؼِّغ ظٚمؼؼؼؼٜد

ٜو  - ؼٖيب هؼق لنمؼل- ♀دهِحٜ ًٍٕف رهـ ظِٔف درظفد ؾَ  مٚت افٌْؼل  لدرظؼف مرهقٕؼ

 مـ صًر ظِٔف افهالة لافًالف. عى ً   ظْ  هيقدن ت 

فتِؼؼؼؽ افٌُؼؼؼرة دهؼؼؼِحٜ  -♀–: نق افيؼؼؼٚهر نق اؿؼؼؼساض افٌْؼؼؼل ؾٚدَهؼؼؼقد مؼؼؼـ هؼؼؼذا

 ظٚمٜ.
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ٖي »ؿٚـ:  اؾٌعى ؾي ري ني ٚي ري ٚ ففد  :شمي كً »ّنف ـٚق خٚدمه ري َُ ًجؾي  ي يٌضي افرَّ ََ ٌي فً تي ري َُ نن  ي  :شنيَق  ي  دةري َُ د  رد فف اف

ٔهٚ» ٌٚظ ا ري ي ٔيٚره َُّ ٌخ ٚ وٌ ٓي ٌجَ  ٌؾٔ َ ني : ملي ـي ٚ َي د ؾي اٌؾعى ٌَٔف ني ًق ري عي وٌفي جي د  :شؾيري ٜه د لنجقد مْٓٚ  ٍ نن نـز مْٓٚ شْٚه

ؼؼؼؼٚري افَّْؼؼؼؼٌٚس »نن نظىؼؼؼؼقك تِؼؼؼؼؽ اخلٔؼؼؼؼٚر افر ٚظٔؼؼؼؼٜد  :شكً قَظىؼؼؼؼني »: -♀–ؾَؼؼؼؼٚـ افٌْؼؼؼؼل  ٔي ٌ٘قَّ ٌخ ؾؼؼؼؼ

ٚءه  َؿ ؿيوي ًٓ ًْ ًي َح  نن نحًْٓؿ ؿوٚءه فِ  ـ. :شني

: نق اف  قق ؿ   ُقق شٌٌٓٚ ؿرضد لؿ   ُقق شٌٌٓٚ ؽر افَرض ـٚفٌٔع ؿِٝ فُؿ ؿٌؾ ؿِٔؾ

ٜه ـٚمِٜد نل نجًؾ افًَّٜ  ً : فُل ُ نا دلٕحقك  صتتُؿ ـثرها.ٕيرلا مًل ّظىُٔؿ ؿًّ

ـو فٌركد ؾجٚء لؿٝ افًؼ ادد ؾؼٖراد نق  ؼرد خؼرها  ؼٚ ت افذمؼٜد هؼؾ جيؼقز فؼف  َ مـ ـٚق ت ذمتف دي 

 ذفؽ نف ُ  

 َٕقـ فف حٚفتٚق:

ٜ اّلػ اد لافٌْل احلٚف ٜه ُ ظ ده د ؾٔجقز فف نق  رد خرها مْف  ٍ –: وق ـٚق اف  ـ  ًٛ ؿرضى

ُه مؼـ نق  ؼرد  ي  -♀ د ؾٌؼ  ٜه ؼرد خؼرها  ؼٍ ُه مْٓؼٚ خٔؼٚره  ةه  ؼٌرة افًؼـد ردَّ ري َُ ٔهؼؼٚ رً  ا ؼ   ٚظ

. ٜه  نظذ لنؽذ  ٍ

اد وذا  : لُ جيؼؼقز نق  ؼؼرد نـثؼؼر مْٓؼؼٚ ظؼؼ ده ؼؼٚ ؾجؼؼٚء لؿؼؼٝ افًؼؼ ادد اؿؼؼٚفقا ٍه ؿؼؼسض ز ؼؼ و مؼؼـ ظّؼؼرى ن 

: شؼؼؼٖردُّ  ا ت افَؼؼؼرض ُ جيؼؼؼقز افؼؼؼردُّ  ؾَؼؼؼٚـ ظّؼؼؼرو ؼؼؼٚ لوًؼؼؼغد َٕؼؼؼقـ: ُ جيؼؼؼقزد وذه ٍه نـثؼؼؼر   ؼؼؼ ـ اّفؼؼؼػ ن 

د لهؼؼؼؼؼذا افٌْؼؼؼؼؼل  جيؼؼؼؼؼقز افؼؼؼؼؼردُّ ظؼؼؼؼؼ دد لوٕؼؼؼؼؼًم  ٜه ظِٔؼؼؼؼؼف افهؼؼؼؼؼالة –مؼؼؼؼؼٚ ؾًِؼؼؼؼؼف  -♀–اّـثؼؼؼؼؼر  ؼؼؼؼؼٍ

 مل  شٖذـر احلُّٜ  ً  ؿِٔؾ. -لافًالف

 ـ شٌٌف نمرو  خرد ـٌٔؼعى لؽؼركد ؾؼ٘ذا جؼٚء لؿؼٝ شؼ اد افؼ  ـد جؼٚز : نق  ُقق اف َّ احلٚفٜ افثٕٜٚٔ

اد ملؼٚذا ؾرَّ  دَّ رً نق تي  د لخؼرها مْٓؼٚ ظؼ ده ٜه ـو نق  ُؼقق ؿْؼٚ  ّق ت اخؼرها مْٓؼٚ  ؼٍ حلٚفؼٜ اّلػ ؾٔؼف احؼتًم

ٜه   ـٔػ  د ر ٚد  ًْٔم احلٚفٜ افثٕٜٚٔ فٔس ؾٔف احتًمـ ذفؽفِذر ً
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ٚ  ًمئٜد ؾًِم جٚء لؿٝ افًؼ اد ردَّ امـ  ٜه لظؼؼةد َٕؼقـ: ن ؼاله جيؼقز  صسم مـ  خر ـٖشه فؼف مٚئؼ

ء جؼؼٚز لؿؼؼٝ افًؼؼ ء نق تَؼؼقـ: شٖصؼؼسن مْؼؼؽ  ًمئؼؼٜ لظؼؼؼةد ؾِؼؼًم جؼؼٚز لؿؼؼٝ افؼؼؼا  ادد لؿؼؼٝ افؼؼؼا

د ظذ نق  ردَّ افُـ ت افر ٚ نل ت افَرض: مـ  ٜه ٜه لظؼةد جيقز: ؿسض مـ ؽرك مٚئ َك ك ني لَّ ني »هٚ مٚئ لَّ

ٚ َغ افرد ي ٚد ظي َغ افرد ي ا. دد مٚ جيقزشظي  لاوح ج ه

ف ن ظؼذ تٍؼ مًفافق ننف ؿ   -ٕير مًل  ٚفت رجا-ؾَْقـ:  فؼٔس  حؼراف  حؼرافد  فافز ؼٚدةد حؼرا

: ّنؼؼؼؽ فًؼؼؼٝ مًْؼؼؼٚ مؼؼؼـ نلـ افْٓؼؼؼٚرد فؼؼؼق مل  ؼؼؼتٍِظ مًؼؼؼف  ؼؼؼذفؽد  وٕؼؼؼف فؼؼؼٔس :فؼؼؼق ؿِؼؼؼٝ ًٝ  حؼؼؼرافد فَّؼؼؼ

ؼؼٚ ـٚدؼؼؼلط لفُؼؼًْٓم تقاضئؼؼٚ ظِٔؼؼف تقاضئهؼؼٚد تقاضؼؼٗد مل ٕؼؼتُِؿ فُؼؼـ شؼؼٖظىٔؽد حؼؼرافد  ادًؼؼرلؽ ظرؾه

ٚ  .ذضه

ك ؿؼرض املؼؼٚـ ردَّ : وق مل  ُؼـ تقاضئهؼٚ لفُؼؼـ ظؼٚدة صؼخص مًؼرلؽد ز ؼؼ و مؼـ افْؼٚس وذا نً افثٚفثؼٜ

 ٖد مل ٕتقاضؼؼ-لُ رلحؼؼقا فًٌؼ  افُؼر ؿ هؼذا تؼؼرم  ؼرد افًؼؼة ظؼؼ ـ-ًٍٔؾ افْؼٚس   ؼٖـثرد مؼٚذا شؼ

ا ن ٔس مًْك ًؽ رَ لفُـ ظً  ٜه فِر ٚ   ذفؽ ز  د وذه  حِٔ

ف افنؼؼٚرع ذرائًؼؼفد لذفؼؼؽ لؿِؼؼٝ فُؼؼؿ: وق افر ؼؼٚ ر ؼؼٚ اجلٚهِٔؼؼٜ هؼؼذا مؼؼـ نخىؼؼر ننؼؼقاع افر ؼؼٚد حؼؼرَّ 

مْؼؼٚ ذفؼؼؽ حتؼؼك ت افَؼؼرضد ؾَْؼؼقـ: وق حؼؼر ؿ افؼؼذرائع لافقشؼؼٚئؾد وٕؼؼًم  ُؼؼقق فِّحؼؼرف فذاتؼؼفد ؾحرَّ 

ٚ هلذك افهقر افثالثد مًْْٚ مـ نق ترد نـثر مْف.افَرض ملٚ ـٚق مً   قمهه

َّٔ  فُـ ردَّ  ؾ اب حٚفؼؽد ض اب لجٓؽد لمجَّؼفف افَرضد لنظىف ؿروفد ؿِٝ: هذا ؿروؽ  

ؼؼؼٚد ظزمؼؼؼف ظؼؼذ ظز ّؼؼٜالز ؼؼـ ب ؾًٚفؼؼؽد ثؼؼؿ ملؼؼؼٚ تْتٓؼؼل تًؼؼٚػ افٌؼؼ د  ًؼؼؼ  مؼؼٚ  ْتٓؼؼل اّمؼؼر  ٍه د نظىؼؼف ن 

د نظىف مٚ صئٝ  ً  ذفؽد  ً  مٚ  ْتٓؼل شؼ اد افَؼرضد لُ  ُؼقق ت لؿتؼفد هؼذك مًؼٖ ٜ  دمٚئٜ ٜه هٌ

ْٕٚ  ًَقق ت اخلىٖ ؾٔٓٚد ؾٕٚتٌٓقا هلٚ.  مّٜٓد ـثر مـ وخقا

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفال ق

 

ِٜدَس٠َ   -33 َُٖس ِٔ أبدٞ  ٍَ اهللٔ     َعد ِٔ  » قداٍ:  -♀- إٔ َزُضدٛ ٘ٔ   ََد ٓٔد ِٝ أنَزَى َتاعد٘ ٔبَع

 َٔ ٔ٘ َٛ أَسٗل ٔب ُٗ ٍٕ َقِد أؾًََظ َؾ َِْطا َِٓد ِإ  ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.شريٙغٔع

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

نن نحُؼٚف د ؼـ وذا اشؼتقظٌٝ املؼٚـد  :( ؼٚب نحُؼٚف افؼ  ـ:  -تًؼٚػ ♫-ؿقـ ادهْػ 

د  ـو  ؾ٘ق فف ثالثٜ نحقاـ:لادرًء وذا ـٚق ظِٔف د 

 د ؾحْٔئؼؼؼذى ً ًؼؼؼجـد ل ؼؼؼٗمر  ًؼؼؼ اد افؼؼؼ  ـد ل وؼؼؼٔؼ ظِٔؼؼؼفد ومؼؼؼٚ نق  ُؼؼؼقق مٚفؼؼؼف نـثؼؼؼر مؼؼؼـ د ْؼؼؼف

ًؼؼجـ: ّق افؼؼؼع وٕؼؼًم نجؼؼٚز احلؼؼٌسد لاحلؼؼٌس ٌس  ؼؼ ـ  ً حًيؼؼ :لؿِؼؼٝ ً ًؼؼجـد لافهؼؼقاب نق نؿؼؼقـ

هؼق  مًْٚهٚ نلشع مـ افًجـد ؾ٘ق احلٌس نح   قرك افًجـ ت مُٚقى مٌِؼد لاحلٌس ت افؼؼع

.ٚ ًه  مًْٚك افتًق ؼد ؾٚدالزمٜ فٌِر ؿ  ًّك حٌ

د ؿؼؼٚـ لـٔؼؼع  ؼؼـ شظروؼؼفظَق تؼؼف لمىؼؼؾ افٌْؼؼل طِؼؼؿو  ٌؼؼٔح »: -♀–لؿؼؼ  ؿؼؼٚـ افٌْؼؼل 

ك: نن افَؼؼؼؼؼؼٚيض لاحلؼؼؼؼؼؼٚـؿد لظَق تؼؼؼؼؼؼف  ٚدالزمؼؼؼؼؼؼٜلاؼؼؼؼؼؼ :  ناجلؼؼؼؼؼؼراح صؼؼؼؼؼؼٔ  ا مؼؼؼؼؼؼٚف  د (ظروؼؼؼؼؼؼف  نؼؼؼؼؼؼُقا

 لادالزمٜ  قرةو مـ  قر احلٌسد ؾٓق تًق ؼو فِتكؽ.

ا ملؼؼٚ ؿِؼؼٝ ا ا مؼؼؼـ  :فًؼؼؼجـ هؼؼل  ؼؼؼقرةد لافهؼؼقابوذه ًًٕؼؼؼز  ؼؼٚحلٌس نل ادالزمؼؼؼٜ لٕحقهؼؼٚد وذه نق 

ـو لمٚفف نـثر ًنمر  ً اد اف َّ ـٚق ظِٔف مٚـد لمـ ـٚق ظِٔف دي  د   د نل حؼٌسى ٜى  ـد ًلؤؼ ظِٔف  ّالزم

ٕهٚ لٕحق ذفؽ مـ افهقر: حتك ً ً د اف َّ  ـى نحٔٚ   ـ افذن ظِٔف.نل شج

ْين
َّ
 باُب أحكام إلد
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 ٜـو : نق ُ  ُؼؼؼقق ظْؼؼؼاحلٚفؼؼؼٜ افثٕٚٔؼؼؼ د ؾٓؼؼؼذا افؼؼؼذن ًٕؼؼؼّٔف ادًنؼؼؼد لهؼؼؼذا ادًنؼؼؼ ُ ن ٌتؼؼؼف ك مؼؼؼٚ

ِي حًيٌسد لُ ً الزي  .ؼد ؾُٔقق حْٔئذى مً فد لً ى ا  ًنه

 ٜافثٚفث ٜ َـّ  :احلٚف د فُ ـو  حًيجي  نق  ُقق ظْ ك مٚ
ر ظِٔف ت افتكؽ مٚفف نؿؾ مـ د ْفد ؾحْٔئذى

 ت مٚففد لُ حيجر ظِٔف ت افتكؽ ت ذمتف. 

ؼؼاد لد ْؼؼف ـو : مؼؼـ ظِٔؼؼف د ؼؼإتٌؼؼف ؼؼ"ظؼؼغ مٚفؼؼف"ر ظِٔؼؼف ت مٚفؼؼف شؼؼتقظٛ مٚفؼؼفد ؾٕ٘ؼؼف حًيجي ر د لُ حًيجي

د فُؼـ  هؼح نق  نؼسن ت ؾؼ: ل ْؼٚءه ظِٔؼفتفد مَّ ظِٔف ت ذٌ  ءه ؼٚ لذا ًه ال  هؼح فؼف نق  تكؼؽ ت مٚفؼف  ٔ

 صسم ت افذمٜ جٚز: ّق افٌٚئع فف  يًِؿ ننف دجقرو ظِٔف ت مٚفف.اافذمٜد ؾ٘ذا 

ا هذا افذن حًي  ـو لدي جر ظِٔفد مـ افذن حًي وذه ؼ ْف نـثر مـ مٚففد ؾحْٔئؼذى حًي جر ظِٔف  ظِٔف د  ر جي

ؼؼٚ ُ ؼؼ  مؼؼـ ضِؼؼٛ افٌرمؼؼٚءد ؾؼؼ٘ذا ض ًه  ْؼؼًف نـثؼؼر ر ظؼؼذ مٚفؼؼفد لـؼؼٚق دي ٛ افٌرمؼؼٚء احليَجؼؼِؼؼظِٔؼف ت مٚفؼؼفد ضٌ

 مـ مٚفف.

 ٞد ؾحْٔئؼؼذى حًي لاّمؼؼر افثٚفؼؼ ُب  ٌؼؼٚعد وُ جؼؼر ظِٔؼؼف ت مٚفؼؼفد ؾٔٗخؼؼذ مٚفؼؼف ل: نق افؼؼ  ـ ـؼؼٚق حؼؼٚ

 فد ل  ٜ  ًْتف افتل  تًُٛ مْٓٚد ؾ٘ ًم ُ  ٌٚظٚق.ُّْ ٌُ املٚـ افذن حيتٚج وفٔف ـٌٔتف افذن  ً 

ؼؼ ًي ؿ  ؼؼغ افٌرمؼؼٚء  ٚفًْؼؼٌٜ لافتْٚشؼؼٛد ؾِؼؼق نق افؼؼ  ـ مٚئؼؼٜد ؾؼؼ٘ذا  ٔؼؼع مٚفؼؼفد مؼؼٚذا ً ًٍؼؼؾ  ٚملؼؼٚـ  ً َ

ًؼٜد لافؼذن فؼف ظؼؼؼلق ٔؼع مٚفؼف ؾؼ٘ذا  ؼف  ًؼٚدـ وًؼؼغد ؾٚفؼذن فؼف ظؼؼةو مؼـ املٚئؼٜ ـؼؼؿ  ٖخؼذ  ول ٌ 

 مـ املٚئٜد ـؿ  ٖخذ  ظؼةد لهُذا.

ـَ »  ♀ثْل مؼؼـ ذفؼؼؽ  ؼؼقرة لاحؼؼ ة هؼؼل حؼؼ  ٞ افٌؼؼٚبد مؼؼٚذا  َؼؼقـ افٌْؼؼل شؼؼتً ا ؼؼ مي

ِيسي  َ  نؾ  ؿي
ٚقى ًي َٕ ٌٌَْٔف ٌظَْ ي وٌ ًي ؿي مٚفف  ٌ اف ائْغد لظرؾْٚ متؼك حًيجؼر   ًْل ًحجر ظِٔف حلظد  :نؾِس دشندري

 ؿٌؾ ؿِٔؾ. ظِٔف   ٚفؼلط افتل ذـرهتٚ فُؿ
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ؼؼؼُّ  ٌؼؼٌف مؼؼـ ؽؼؼرك»ؿؼؼٚـ:  ؼؼقي نحي ًٓ هؼؼذك افهؼؼقرة مًؼؼتثْٚك مؼؼـ  ؼؼٍٜ افًَؼؼّٜد ؾؼؼ٘ق  ًؼؼض افؼؼ ائْغ  دشؾي

 ًّ ٍِؼسد ادحجؼقر ظِٔؼفد مؼـ افؼذن جيؼقز فؼف ذفؼؽ  جيقز هلؿ نق  رجًقا  ٍْس املٚـ افذن  ؼذفقك فِ

د ظذ هذا افذن ًحجٌ  ٜه : مـ  ٚع شًِ  ر ظِٔف.ؿٚفقا

ؿي متٚظ»لفذفؽ ؿٚـ:  ـَ ندري ٌَْٔفٌ مي ًي   فْٚ ظؼذ نق  :ش ًْٔف»د لؿقفف ٚلج  ٍٕس افًًِٜ  ًْٔٓ شف  ٌ

ٍي هذا افذن ًحجٌ  ؼسد مل  تكَّ ِي ر ظِٔف  ٚف ًَ ؼ َؾ ؽ ؾٔٓٚد ؾِؿ  ْ ًي ِؼؽ ؾٔٓؼٚ ّحؼ د ـؼًم ن ؼٚ مل ًت
ٌ
ٛ: ّنؼف اد

 ٛو لفق  ًؼرد ؾِؼٔس فؼف نق  ٖخؼذهٚد  ؼؾ ًتٌؼٚعد ثؼؿ تُؼقق ؿّٔتٓؼٚ نشؼقةَٔ ج  ؾٔٓٚ ظي ؿٚـ:  ًْٔفد ؾِق لً 

 افٌرمٚءد  ًْل تًَؿ  غ افٌرمٚء  ٚفًٌْٜ لافتْٚشٛ.

ا متؼؼك جيؼؼقز فِؼؼ ائـ نق جيؼؼ  ظؼؼغ مٚفؼؼف   ًْٔؼؼف مؼؼـ ؽؼؼر َٕؼؼصد ؾٕ٘ؼؼف ت هؼؼذك احلؼؼٚـ جيؼؼقز فؼؼف نق  وذه

ًَؼؿ  ٔؼْٓؿ املؼٚـ  ً  :شقة افٌرمٚءد تًرؾقق مًْؼك نشؼقة افٌرمؼٚء   ًْؼل ٖخذ ظغ مٚففد لُ  ُقق نً 

 ًَّ   ٜ نل  ٚفًٌْٜ.قٌ  ٚف

   ػ   ػػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
ِٜددَس٠َ-38 َُٖس ِٔ َأٔبددٞ  ٘ٔ -  – َعدد ٍُ ايًَٓدد ٍَ: -♀- إٔ َزُضددٛ ِِ » َقددا َِٚإَذا ُأِتٔبددُع َأَسددُدُن

ًََٔ َِٝتَبِع ٤َٕٞع٢ًَ   محد ٚايػٝدإ.أزٚاٙ اإلَاّ  دشَؾًِ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

فؼؼٜد لؿؼؼقـ افٌْؼؼل قهؼؼذا احلؼؼ  ٞ ن ؼؼؾو ت  ؼؼٚب احلي  ؼؼذي »: -♀–ا َؿ ظي ـً ؼؼً  ا ًنتٌٌَؼؼًع نيحي وٌذي لي

ؼؼؼٌع   مي
ى
ؼؼؼعَ  ء ٌي َت ٔي َِ فؼؼؼٜ هؼؼؼل َٕؼؼؼؾ افؼؼؼ  ـ افؼؼؼذن ت افذد : مًْؼؼؼك ذفؼؼؼؽ: نق احلي شؾي ؼؼؼقا ّق َٕؼؼؼؾ  :ٜى نخؼؼؼرممؼؼؼٜ وػ ذمَّ

فؼؼٜد لوؼؼؿُّ افؼؼ  ـ ً ًؼؼّك حي  ٌ مَّ افؼؼذد  قا ٕهٚد لاُصؼؼساؿ ؾؼؼًٔٓم ً ًؼؼّك ذي د لشؼؼتٖيت تغ ً ًؼؼّك وؼؼًم ٜه وق -ـؼؼ

 لمٚ ت حًُّٓم. دد لذـٜ اّ  اقكذـٜ افقجق -صٚء اب

ا احلي  فؼؼٜوذه ٜى صؼؼخصى  خؼؼرد ثّؼؼرة احلٚفؼؼٜ مؼؼٚ هؼؼل  نق  :قا هؼؼل َٕؼؼؾ افؼؼ  ـ مؼؼـ ذمؼؼٜ صؼؼخص وػ ذمؼؼ

ؼٚد لفؼق مل ً ًؼ د افثؼٚيد لفؼق نؾِؼس افثؼٚيد ًتؼمَّ تؼف افؼ  ـ اّلـد  رئؼٝ ذٌ مَّ اّلـ افذن ـؼٚق ت ذٌ  َه ف ًمىِ

 نل فٌر ذفؽ مـ اّشٌٚب.

فٜ  ؿٌؾ نق ة احلي مٚ  قر  : الحقالة أصرافف  ثالثةذح احل  ٞد نقا

  ـو   .م  

  ـو   .لدائ

 .ـو فِّ  ـ اّلـ  لم  

ـو  ـو ظذ ظّرلى  ٖ ػد ظدّ و فف د    ٖ ػد لز  و فف د 
ا ثالثٜ نضراؽذ ز  ى  :وذه

 ـو ؾَط.اّلـ  : دائ

 وإلةباب إلَح 
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 ـو  ٌ : مي افثٚيل   .ٚ ًه  لدائـ م

 ٞـو ؾَط. ٌ : مي لافثٚف   

ؼؼؼ  ؼؼؼقرة فؼؼؼٜ نق  ؼؼؼٖيت هؼؼؼذا افىؼؼؼرؽ افؼؼؼذن ت افقشؼؼؼطد افؼؼؼذن هؼؼؼق مي ـو هؼؼؼذك احلقا ـو دحّؼؼؼ د لدائؼؼؼ   

ؽ ظؼؼذ ظّؼؼرلد ل ٌْْؼؼل ظؼؼذ ـقٕؼؼف نحٚفؼؼف ظِٔؼؼف ننؼؼف ُ  نؼؼسط ًتؼؼَِ حي فًّؼؼرلد ؾَٔؼؼقـ دحّؼؼ :  ؼؼٚ دّؼؼ  ني 

ٌع »ؿٚـ:  -♀–حٚـ: ّق افٌْل روٚ ادً  ذي مي َؿ ظي ـً  ً ا ًنتًٌٌَع نيحي  وٌذي
ى
ٔي  ء َِ ل مل رؤٝ ن شَحتيَؾ ؾي

 نق تٌَؾ احلي 
فٜد ترضد ؾٔحٛ ظِٔؽ حْٔئذى  : ننف ُ  نسط افروٚ.هذا افٍٚئ ة اّلػقا

فٜد لشٖذـرك  ً  ؿِٔؾ لهق ادالءةد ثؿ ًؾَ ت  ًؼ  ج  ذط احلي : ننف حٔٞ لً افٍٚئ ة افثٕٜٚٔ قا

د لؿٌؼؾ نق  ؼذهٛ دّؼ  وػ ظّؼرٌ حٔؾ  ي ٜ ادً مَّ ذفؽد ؾ٘ق ذٌ  ا ظذ ظّؼرلى رلد جؼٚء ئٝد ز  و نحٚـ دّ ه

ـؼؼٚق ظْؼؼ ك  دحر ؼؼؼ ت  ٔؼؼٝ ظّؼؼرل ؾؼؼٖحرؾ مٚفؼؼف ـِؼؼفد ؾجؼؼٚء دّؼؼ  فز ؼؼ د ؿؼؼٚـ: ننؼؼٝ حؼؼقفتْل فًّؼؼرل

ؼؼاد َٕؼؼقـ:  رئؼؼٝ ذٌ حؼؼسؾد لن ؼؼٌح ؾَؼؼرها جؼؼ ب اـٚق افؼؼ ُّ  فُؼؼـؾِؼؼقس  ؼؼحٔحد  ٔؼؼؾ: ّنؼؼف اؼؼٝ حٌ ٜ ادً مَّ

د لؿ   ي 
فٜ  ؼلضٓٚد لن ٌح دّ و دائْٚه فًّرلى .رٌ احلقا  ن ز  و

ا هٚتٚق ؾٚئ تٚ -   .: ُ  نسط افروٚ لظرؾْٚ دفِٔفق ظئّتٚقوذه

َؼؼ  اديؼلاّمؼر افثؼٚي - ؼالءة ادً : ننؼؼف فؼق ؾي حؼٚـد لهؼؼق ف ظؼؼذ ادً تٌؼمَّ  ـ ت ذٌ ٚـ ظِٔؼؼفد ؾٕ٘ؼف تٌَؼؼك افؼ َّ حي

ؼؼؼؼعَ »: -♀–مؼؼؼؼـ ؿؼؼؼؼقـ افٌْؼؼؼؼل  هٖٚخؼؼؼؼذٕافؼؼؼؼ ائـ اّلـد لهؼؼؼؼذك  ٌي َت ٔي َِ  ٖخؼؼؼؼذ حُّؼؼؼؼًف  :نن دشؾي

ٚد لفق ظي  َه  ض.ري ض مٚ ظي ري ًمىِ

فٜ  افًًِمء  َقفقق ٕقظٚق: هذك احلقا

  حي. ٜو ُزمٜ ا ت اءه ف  قا

  ٜه ؾٓل ُزمٜ ُصؽ.لحي ٜو جٚئزًة ا ت اءد لنمٚ اشت ام ف  قا

حؼؼؼٚـ نف ُ  لهؼؼؼق افؼؼؼ ائـ هؼؼؼؾ  ِؼؼؼزف روؼؼؼٚ ادً  :زة ا تؼؼؼ اءه   ًْؼؼؼلئمؼؼؼٚ مًْؼؼؼك ـق ؼؼؼٚ ُزمؼؼؼٜد نل جؼؼؼٚ

   :ف ُ  هلٚ حٚفتٚقؿٌؾ ؿِٔؾد هؾ  ِزف روٚ دّ  ن فُؿ اّلـد لهق دّ  ت ادثٚـ افذن ذـرتف
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- ٚ    .ؿ   ُقق ُزمه

- .ٚ  لؿ  ُ  ُقق ُزمه

ٚ  وذا ـٚق ادًحٚـ ظِٔف مِٔئهٚد ؿٚـ افٌْل  َؿ »: -♀–متك  ُقق ُزمه ـً ؼً  ا ًنتًٌٌَع نيحي وٌذي

ٌع  ذي مي  ظي
ى
د  ٚدالءة  ؾال   نق  ُقق مي  شء  ِٔئهٚد لمٚ ادرا

 :ؿٚفقا ثالثٜ نصٔٚء

  ا ظذ افٌذـ.مالءًة املٚـ:  ٖق  ُقق ؿٚدره 

 . لمالءة افًِٚق 

 مالءة اجلً .ل 

لافٌَؼقـد ل ؼرج مؼـ  ّنف ر ًم  ًُْر ؾٔحتٚج نق  رؾًف وػ افَوٚءد ؾال   نق  ُقق  ًرؽ افردَّ 

ؼؼؼٚ ت ادؼؼؼالءة ؾَؼؼؼ هٚ مؼؼؼـ ـؼؼؼٚق وذا نحٚفؼؼؼف ظؼؼؼذ مؼؼؼعءد فُْؼؼؼف مؼؼؼـ ذلن افؼؼؼؼؽد نل مؼؼؼـ ذلن  ذفؼؼؼؽ نيوه

افْؼؼؼٚس فِّحؼؼؼٚـؿد ؾٓؼؼؼذا ُ  ًؼؼؼّك مِٔئهؼؼؼٚد لوق ـؼؼؼٚق  افًؼؼؼِىٜ لافَؼؼؼقة افؼؼؼذن  ّتْؼؼؼع مؼؼؼـ افؼؼؼذهٚب مؼؼؼع

ا ؾٚدالءة ثالثٜ ننقاع ـًم ذـرت فُؿ. ا تز   ظذ اف  ـد وذه  ظْ ك نمقاـ ـثرة ج ه

 تُؼؼقق جؼؼٚئزة اُ تؼؼ اءد ؾؼؼال  ِؼؼزف ادً وذا ًؾَؼؼ  ذطو مؼؼـ ذلط ادؼؼالءةد ؾٚحلي 
فؼؼٜ حْٔئؼؼذى حؼؼٚـ نق قا

 ؾِٔس فف نق  رجع فأللـ. ٌَؾ  ٚد فُـ وق ؿٌِٓٚ  ٚرت ُزمٜ إُتٓٚءد 

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
٘ٔ ابٔ َطعٕٛنُزٚ-30 ِٔ َعِبٔد ايًَّ ٍَ: -  – ٟٚ َع ُْٔصدُٝ        » َقا َُدا  ُٖداْز ٔؾٝ ََٚع ََٚضدِعْد  َْدا  اِغدَتَسِنُت َأ

َّ َبِدٍز ِٛ ٤َِٕٞٚؾذا٤ ضعْد بأضرئٜ  ،َٜ ُٖاْز ٔبَػ َْا َٚع ِِ َأٔد٧ِ َأ  اٚن ٚايٓطا٥ٞ ٚابٔ َاد١.زٚاٙ أبٛ ن ،شَي

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
 ٌ ؾد لفذفؽ ظَقد زَ ٓٚ مـ نؾوؾ افرد ؿً زَ ـٜد افؼـٜ مـ افًَقد ادّٜٓ افتل رٌ  ٚب افؼَّ

ـٚت افر ح ؾٔٓٚ ؾٔٓٚ  زـٜد لؿ  ؿٚـ افٌْل  ؿٚـ اب ظز لجؾ: ننٚ ثٚفٞ »: -♀–افؼا

 .شا افؼ ُغ وق   ؿٚ ل رَّ 

 ؾؼر ح ؾٔٓؼٚد ؾؼؼ٘ق ر حؼف ؾٔٓؼٚ ًمٌؼؼٚرؿد لفؼذفؽ ؿؼرَّ 
ٜى نق : ر مجؼؼعو مؼـ نهؼؾ افًِؼؼؿؾّؼـ دخؼؾ ت ذـؼؼ

د نل مً مـ افٌٔقظؼٚت افتؼل تُؼقق مً  ٜه ٜه  ًّْؼك ا خٌؼٚر  ٚفًؼًرد لمَؼ ار افؼر ح را حؼ د نل ذـؼ ٜه قاوؼً

 فُؾ لاح ى مْٓؿد نق افر ح ؾٔٓٚ  ُقق نضٔٛ مـ مىِؼ افٌٔع.

ا ٜه لاح ةد ـًم  ؿٌؾ:  ًم ذـرهتٚ فُؿر دلظْ ٕٚ ؿٚظ ة منٓقرة ج ه "نق املٚـ احلالـ فٔس درج

ٔٛد ل ًوف دلق ذفؽد لؿ  لافىد  د ؾًٌوف ت نظذ درجٚت احلؾد تًِّققد لوًٕم هق درجٚت"

 تْٚزع افًًِمء ت نضٔٛ افًُٛ: نهق افتجٚرةد نف افزراظٜ  

 

ه ؾ ؾٔٓٚ لافزد لنق  ؼط اف :لملٚ تُِّقا ظـ افتجٚرة ذـرلا نق نؾوؾ افتجٚرة افؼـٚت

ٌ را حٜد نل ادً نؾوؾ افٌٔقظٚت ادً  ٜ: ؾٚفؼـٜ فًٔٝ  ًّْك ظَ د لوًٕم افؼـٜ ـي قاوًٜد نل افؼَّ

 لهذا تٍهِٔف افىق ؾ. د ح ؾٔفد لهُذاَّ ار افرد  ٖق  زك   ٚفثّـ: 

 ِ
َّ

 باب إلَش
 
 ةك

 



 
233 

 

ٚ افؼـٜ ؾٔٓٚ نحٚد ٞ ـثرةد مْٓٚ: ذـٜ اّ  اق افتل جٚءت ت ح  ٞ ا ـ مًًقدد  ظّقمه

نهق مرؾقعو نف مقؿقؽ  لنؿؾ  دِػ ت هذا احل  ٞختً اٖنف  (: لنرً  ادهْػ  َقفف:  لظزَّ 

د لفُـ ادقؿقؽ فف حُؿ افرؾعد ّق افيٚهر ننف ـٚق ت زمـ افٌْل  فف ننف مقؿقؽو نحقا

ٚ: ّنف ؿٚـ ت  قف   ر. ♀ ًه  ؿى

ٌِؼؼؼؼؼؿ  ؼؼؼؼؼف: ّق ظْؼؼؼؼؼ ٕٚ ؿٚظؼؼؼؼؼ ة نق ؾًؼؼؼؼؼ -♀–لفُؼؼؼؼؼـ َٕؼؼؼؼؼقـ: افيؼؼؼؼؼٚهر نق افٌْؼؼؼؼؼل  ؾ ؿؼؼؼؼؼ  ظي

ٜه نف ُ  ؾّؼؼـ افًِؼؼًمء مؼؼـ نضِؼؼؼد لمؼؼـ  -♀–افهؼؼحٚيب ت حٔؼؼٚة افٌْؼؼل  هؼؼؾ  ُؼؼقق حجؼؼ

ٌِؿ افٌْل اافًًِمء مـ    ف.  -♀–صسط ظي

ؼؼؼَ رى »ؿؼؼؼٚـ ظٌؼؼؼ  اب:  ؼؼؼَقفي  ي ًٛ  ي ًٌٕهؼؼؼٔ رو ٌؾؼؼؼًٔمي  ؼؼؼًمَّ ظي ًَ و لي ؼؼؼ شي نيؼؼؼٚ لي ًٝ ني ـَ ي نن مؼؼؼـ افًؼؼؼِٛد لننؼؼؼتؿ  :شاَصؼؼؼسي

تًِّقق نق مـ ؿتؾ ؿتٔاله ؾِف شًٌِفد ؾٚفًؼِٛ  تِؼػ ظؼـ افٌّْٔؼٜد ؾٚفًؼِٛ  ُؼقق دؼـ  ؼٚذ افَتؼؾ 

  ًٍْف.

 »نن  ًؼؼؼِٛ نشؼؼؼر ـد  شؾجؼؼؼٚء شؼؼؼً و  ٖشؼؼؼر ـ» ؿؼؼؼٚـ:
ى
ؼؼؼء َ رو  ٌقي ؼؼؼًمَّ نيؼؼؼٚ لظي
ٌجؼؼؼَ  ني ؼؼؼَؿ ني ِي لمؼؼؼع ذفؼؼؼؽ  شؾي

د لهؼؼذك ـثؼؼرو مؼؼـ نهؼؼؾ افًِؼؼؿ جئزهؼؼٚ: اصؼؼسـقا  ٌٔؼؼْٓؿ ؾٚؿتًؼؼّقك  ٔؼؼْٓؿد هؼؼذك تًؼؼّك ذـؼؼٜ اّ ؼؼ اق

 خالؾهٚ فًٌض نهؾ افًِؿ ـٖ حٚب ا مٚف نيب حٍْٜٔد ؾ٘ ؿ ؿ  مًْقا مْٓٚ.

 : ن ٚ ثٚ تٜد لنق افًّؾ  ٚ  حٔح.لافهقاب

 :لافؼـٚت ننقاع

 .ٜه ت املٚـ  ومٚ نق تُقق ذـ

 .ٜه ت افٌ ق  نل تُقق ذـ

 .ٜٜه ت افذم  نل تُقق ذـ
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هٚ ًتًّك ذـٜ اّمالؿد لذـٜ اّ  اق لح هٚ ًتًّك ذـٜ اّ  اقد ـٜ املٚـ لح ذل

لنمٚ افؼـٜ ت افذمٜ لح هٚ ؾال  قزد  ؾ ُ   نق تُقق مع ؽرهٚد ؾ٘ق ـٕٚٝ ذـٜ افذمٜ مع 

ّد   .قْٚٔٝ ذـٜ لجقكىد نل ًشّٔٝ ذـٜ لجقكى لظٌ افٌ ق نل مع املٚـ ًش

ُه مـ ْٚلوق ـٚق املٚـ مع افًّؾ ًشّل ذفؽ ذـٜ ظٌ  د لوق ـٚق ظّاله مـ نح مهٚ لمٚ قى

ع مـ افؼـٚت مٚ ُ حيل مـ افً دد ـًم ظٍز وٚر ٜد لهُذا تًتىٔع نق ًتٍرد اِخر ًشّل مً 

 ."اخلرؿل"اف  ـ افزرـق ت ذحف ظذ  صّسافنٔ  

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
ََُس-33 ِٔ ُع ِٔ اِب ٌَ َزُض: »قاٍ -¶– َع ََ ٍَ اهلٔلَعا ََدا    -♀– ٛ َِٝبَس ٔبَػدِطِس  ٌَ َخ ِٖ َأ

ِٚ َشِزٍع ٍَُس َأ ِٔ َث َٔ َٗا  ِٓ َٔ  .زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ ،شَِٜدُسُز 

َٖا َٔ أَٛاهلِ» ٚيف يؿٕغ: ًُُٛٔ َِٜعَت  ِٕ  .زٚاٙ َطًِ دشَع٢ًَ َأ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

: هذا ح  ٞ ادًٚؿٚة لادزارظٜد نظىُٔؿ ٕٚ ُ  ً لق ادًٚؿٜ لادزارظٜ مـ كؾَٓٚ ؾٚئ ةه

 افؼـٜ ظذ ادنٓقر.

 : ننف ٕقعو مـ افؼـٜ.لافرلا ٜ افثٕٜٚٔ

: ّ ؿ  د ؿٚفقا ٜه لشٌٛ ظ ف ظ َّ اّلائؾ ادزارظٜ لادًٚؿٚةد لمٚ ت مًْٚهٚ ـٚدٌٚرشٜ ذـ

اد لُ  هح ظْ هؿ نق  ُقق  ٚ. نسضقق ت افؼـٜ نق  ُقق رنس املٚـ َٕ ه  رنس املٚـ ٌظرلوه

 :: نق رنس املٚـ هْٚ فٔس هق افذن ؾٔف افؼـٜد لوًٕم ٕتٚجف مـ افؼًْمء ادتهؼؾ  ؼفلاّمر افثٚي

ا مًتَاله ظـ افؼـٜد لنمؼٚ اِخؼرلق لهؼق  ـٚفثّر لافزرعد لفذفؽ جًِقا ادًٚؿٚة لادزارظٜ ظَ ه

ادنؼٚرـٜد لافْتٔجؼٜ لاحؼ ةد لفُؼـ اّطٓر  ٚفْير فًِّٚيد ؾ٘ق ادًؼٚؿٚة لادزارظؼٜ ٕؼقعو مؼـ ننؼقاع 

ًٜ ت افًَ د ن  هل ظَ و مٍْهؾ ؾَط  فهؾ هل داخِ

د ؾٔؼؼٖيت  خؼؼرد ؾَٔؼؼقـ فؼؼف:  :ادًؼؼٚؿٚةمؼؼٚ مًْؼؼك ادًؼؼٚؿٚة لادزارظؼؼٜ   هؼؼق نق  ُؼؼقق ادؼؼرء ظْؼؼ ك زرعو

شؼَف يلد لمؼؼٚ  ٕؼتٟ مؼـ ذفؼؽ افؼؼزرعد نل ٕؼتٟ مؼـ ذفؼؽ افنؼؼجر افؼذن شؼَٔتف يلد ؾٕ٘ؼؼف ارٌع  ؼٚحٛ افؼزَّ 

 ْٔؽ  ٚفًٌْٜ لافتْٚشٛ  حًٛ مٚ  تٍَٚق. ْٔل ل 

 باب إلمساقاة وإلمزإرعة
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ؼؼؼٚد ؾٔؼؼؼٖيت ِخؼؼؼر ؾَٔؼؼؼقـ فؼؼؼف: لنمؼؼؼٚ ادزارظؼؼؼٜ  :زرع يل اّرضد ؾؼؼؼّٚلػا: ؾؼؼؼٖق  ُؼؼؼقق فرجؼؼؼؾى نروه

َّٛ ًَِٜ  ٚفزرعد ؾٔزرع اّرض ل ٌذً تم :ادًٚؿٚة ادتًَِٜ  ٚفنجرد لادزارظٜ  .ر احل

د اقـ: ؾٔؼؼف ٕؼؼؼقعو ثٚفؼؼؼٞ صؼؼؼٌٔف  ؼؼًمد لهؼؼؼق ادٌٚرشؼؼؼٜ: نق  ؼؼؼٖيت  ؼؼّٚرضد ل َؼؼؼ ا ؽؼؼؼرس يل ؾٔٓؼؼؼٚ صؼؼؼجره

 لهذك نم هٚ ؿ   ٖخذ نضقـ مـ ادزارظٜ.

ًًٕؼ   ًٍؼؾ افٌْؼل  ًًٕ  هذا احلُؿد ثؿ  –ادزارظٜ لادًٚؿٚة ـٕٚٝ درمٜ ت نلـ ا شالفد ثؿ 

 د ؿؼؼؼٚـ ا ؼؼؼـ ظّؼؼؼر ت احلؼؼؼ  ٞ:♀ ٖهؼؼؼؾ خٔؼؼؼزد لهؼؼؼق  خؼؼؼر اّمؼؼؼر ـ مْؼؼؼف  -♀

« 
ٌ
ـي اب ًشق ؾي ري ٚمي ي  ٌ  ♀ظي َٔزي ؾي نيَهؾي خي ٚمي ٚظي ٓي ًَرًج ٌمَْ ٚ  ي َىٌر مي رى »نن مـ نروٓؿد  شني ّي ـَ ثي ٌم

َرعى  َل زي رى »ؿقهلؿ:  دشني ّي ـَ ثي َرعى »هذا مًٚؿٚةد لؿقهلؿ:  شٌم َل زي  ؾٓذك مزارظٜ. شني

ٚ  -♀–افرشقـ  ُه ِؽ خٔز ؾهٚرت خٔز ٌمِ ظْ مٚ ؾتح اب ظز لجؾ فف خٔزد مي

افؼؼذن ـؼؼٚق ادًؼؼِّغ ظٚمؼؼؾ   ؼؼغ افهؼؼحٚ ٜد ؾؼؼٚجلزء -♀–غد ثؼؼؿ ؿًؼؼّٓٚ افٌْؼؼل ّفًِّؼؼِ

ٜه مؼؼـ افٔٓؼؼقد ؿٌؼؼؾ نق جيؼؼرهيؿ  ًؼؼ  ذفؼؼؽد ؾجًِؼؼف مؼؼـ  -♀–افٌْؼؼل  رظؼؼ  ؼؼف نهؼؼؾ خٔؼؼزد مزا

ز ذفؽ.  ـٚق مـ زرعى مزارظٜد لمٚ ـٚق مـ صجرى مًٚؿٚةد لهذا ٕصو س حو ظذ جقا

: ؿؼؼٚـ:  ؼؼٚ مؼؼـ نمؼؼقاهلؿ»لت فٍؼؼظى ًِقهي
ٌّ تي ًَ َق  ي ؼؼذي ني لهؼؼل هؼؼذك افٍِيؼؼٜ  ٌْْؼؼل ظِٔٓؼؼٚ حُؼؼؿ مٓؼؼؿد  شظي

 ُّٛ ٚ ؿقُق:ت ادزارظٜ مـ افًٚمؾ نف ُ   مًٖ ٜ: هؾ جيقز نق  ُقق احلي  لذفؽ نق هذك ادًٖ ٜ ؾٔٓ

د  ؼؾ  ِؼزف نق َّٛ : ؿقـ ادتٖخر ـ ت ادنٓقر ننف ُ جيقز نق  ُقق مـ افًٚمؾ احليؼافَقـ اّلـ

 مـ رب اّرض. ُّٛ  ُقق احلي 

ك نن ظّؼؼؾ ادًؼؼِّغد لـثؼؼر مؼؼـ افْؼؼٚس : لهؼق افؼؼذن ظِٔؼؼف افًّؼؼؾد ـؼؼًم ؿؼؼٚـ مقشؼؼافَؼؼقـ افثؼؼٚي

مؼؼؼـ افًٚمؼؼؼؾد لاحلؼؼؼ  ٞ طؼؼؼٚهرك  ؼؼؼ ـ ظؼؼؼذ افَؼؼؼقـ افثؼؼؼٚيد لهؼؼؼق  ُّٛ لافٍَٓؼؼؼٚء: ننؼؼؼف جيؼؼؼقز نق  ُؼؼؼقق احليؼؼؼ

ز نق  ُؼؼؼؼؼقق احليؼؼؼؼؼ ؼؼؼؼؼٚ»لهؼؼؼؼؼق افهؼؼؼؼؼحٔح: ّق ؿقفؼؼؼؼؼف:  ُّٛ جؼؼؼؼؼقا ًِقهي
ٌّ تي ًَ َق  ي نن  ؼؼؼؼؼٖتقا  ؼؼؼؼؼًم ؾٔؼؼؼؼؼف افًّؼؼؼؼؼؾ ت  شني
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 :نن ش ًتِّقهؼٚ» ؼحٚب افَؼقـ اّلـ ؾحِّؼقا د ؾُٔؼقق مؼـ نمؼقاهلؿد لنمؼٚ نُّٛ اّرضد لمْف احلي 

 ـذفؽ. َّٛ   ٜ افًّؾ ؾَطد لطٚهر احل  ٞ  نّؾ   ٜ افًّؾد ل نّؾ احلي 

ػ   ػ   ػ   ػ 

 

  



 
238 

 

 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
َٞ » :-♀- قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل -  – عٔ دابس-33 ِٗ َِٝت١ّ َؾ ََ َٝا َأِزّضا  ِٔ َأِس ََ

ُ٘  .زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايرتَرٟ ،شَي

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
اٌت(:     اَديقي

ٌ
ٔيٚء د  ٚدقات  يًٚب وٌَح هق اّرض ادٍُْٜ ظـ مِؽ اِدمل نل اُختهٚصد  :ادرا

ٔد  ؼؼؼؼؼٚد لظْؼؼؼؼؼ مٚ َٕؼؼؼؼؼقـلظْؼؼؼؼؼ مٚ َٕؼؼؼؼؼقـ دِؼؼؼؼؼؽ  دمؼؼؼؼؼلد  ًّْؼؼؼؼؼك ن ؼؼؼؼؼٚ  ِقـؼؼؼؼؼٜ ِدمؼؼؼؼؼل  خؼؼؼؼؼرد لفؼؼؼؼؼق ـؼؼؼؼؼٚق م  :ته

د فُْف ُ  ُِّٓٚ. ؾٚفرجؾ ؿ  ً تصُّ ُٚختهٚص  تِػ ظـ ادِؽد ؾاختهٚصد    ٖرضى

ؼٚ ؾَؼ  : ؿٚـ افًًِمء: وق مـ حجَّ ؾًذ شٌٔؾ ادثٚـ خؼتص  ؼٚ لمل  ُِّٓؼٚ: ّق افتحجؼر ار نروه

د  ٚ ؿ  لوع ؾٔٓٚ ل ْٚءه ظذ ذفؽهق اختهٚصو لفٔس وحٔٚءه ْؿى حالفف مـ ؽي  كو مرا: ؾّـ لج  نروه

د لٕحؼؼؼق ذفؼؼؼؼؽلؽؼؼؼركد لؿؼؼؼ  جًؼؼؼؼؾ فؼؼؼف حجؼؼؼؼرها حجؼؼؼٚرةىد نل مؼؼؼـ تؼؼؼؼر ؾٕ٘ؼؼؼف فؼؼؼٔس فؼؼؼؼف نق حيؼؼؼل تِؼؼؼؼؽ  دابى

 ختص  ٚ ؽرك مـ ادًِّغ.ااّرض: ّنف ؿ  

ٜه »ؿؼؼٚـ:  -♀- : حؼؼ  ٞ جؼؼٚ ر نق افٌْؼؼلاّ ؼؼؾ ت هؼؼذا افٌؼؼٚب ؼؼ تي َٔ ؼؼٚ مي ؼؼٚ نيَروه ٔي َح ـَ ني ؼؼ مي

فً  لي في ٌٓ ٔيؼٚ»د ؿقفؼف: شؾي َح : وق ا حٔؼٚء  تحَؼؼ ود افًِؼًمء شني ا  تحَؼؼ  ؼٚ ا حٔؼٚءد ؾَؼٚفقا مؼٚ ذـؼرلا نمؼقره

د ؾّـ ؽرس صجرةه ؾَ  نحٔٚ اّرضد ؾِّٔؽ ن ؾ افنجرة لحؼر ؿ افنؼجرةد ُ مىِؼؼ  ٚفٌرس

 اّرضد ؾِّٔؽ فُؾ صجرةى حر ّٓٚ. 

د لفؼؼذفؽ ظْؼؼ ٕٚ ت افؼؼزد نمؼؼٚ افؼؼزَّ  ا مؼؼٚ ً ًؼؼّك  ٚفًٌؼؼؾد ؿٌؼؼؾ افقي  رع ؾِؼؼٔس وحٔؼؼٚءه ؿد ؿٌؼؼؾ َشؼؼـثؼؼر جؼؼ ه

ؼؼؼ ٌب قٕؼؼؼفد ثؼؼؼؿ  ًؼؼؼ  ٕحؼؼؼقى مؼؼؼـ صؼؼؼٓر ـ نل ثالثؼؼؼٜ ل سـ رٍّ نل ً ؼؼؼ ٚ مؼؼؼـ صؼؼؼًرى نر ًؼؼؼٜ نصؼؼؼٓر  ٌؼؼؼذرلق اّرض ح

 ؤحياء إلموإت اُب بَ 
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د وٕؼًم ارتٍع شؼٌِْفد لؿؼ  ا ٖتقق وفٔفد لؿ   صؼت د ؾّجؼرد افًٌؼؾ نل افؼزرع ت اّرض ُ  ُؼقق وحٔؼٚءه

  ُقق ا حًٔٚء  ٚفٌرس دلق افزرع.

ا ؾٕ٘ؼؼف  :ؿؼؼٚفقا  :اّمؼؼر افثؼؼٚي افؼؼذن  ُؼؼقق  ؼؼف ا حٔؼؼٚء  ٔهؼؼٌٚٔ ُؼؼقق ًدَ  هؼؼق حٍؼؼر افٌئؼؼرد ؾّؼؼـ حٍؼؼر  ئؼؼره

ٛى حؼؼؼر ًمه فؼؼؼألرضد ؾّ ؼؼؼٚ وق ـٕٚؼؼؼٝ غد وًؼؼؼِؼؼؼؽ افٌئؼؼؼر لحر ّٓؼؼؼٚد ؾِّٔؼؼؼؽ مؼؼؼـ ـؼؼؼؾ جٕٚؼؼؼ ٌه ؼؼؼٚ تَر   ذراظه

. ٜه   ٚد 

ِي افثٚفؼؼؼٞ ؼؼؼٚ م ُٓؼؼؼٚد لافًِؼؼؼًمء ؿؼؼؼ  ًمه حٔؼؼؼًْم ـٕٚؼؼؼٝ :  ؼؼؼٚ حيهؼؼؼؾ  ؼؼؼف ا حٔؼؼؼٚء افٌْؼؼؼٚءد ؾّؼؼؼـ نحؼؼؼٚط نروه

د ؿٚفقا  ٜه ًٜ شِٓ   ُِّف. :ا حٚض
ى
 ُ  ِزف افًَػد ؾّجرد ا حٚضٜ  ٌْٚء

ختِػد وَذ اافذن ذـرك افًًِمء ظرت ت زمٚ ؿد لنمٚ ت زمْٕٚٚ ؾَ  : نق هذا افَٔ  لاحلََٜٔ

ت افُِٔقات ت  وًٜ نيٚفد  د ؾًٌض افؼـٚت  ُـ نق حٔط فؽ ظؼا ٜه ن ٌحٝ ا حٚضٜ شِٓ

نؿؾ مـ ظؼة نيٚفد لفذفؽ ؾَْقـ: وق ا حٔٚء ُ  ُقق  ّجرد ا حٚضٜد  ؾ ُ   مع نق  ُقق 

 فً ف لجقد افْص ت وٚ ط ا حٔٚء. :ت ذفؽ افًرؽ ٔٚءد لادردُّ ا حٚضٜ افٌْٚء اف اـ ظذ ا ح

ٚ»لؿقفف:    ـ ظذ نق ا حٔٚءد وٕؼًم  ُؼقق اّرض دلق مؼٚ ظؼ اهٚد ؾؼًم ظؼ ا اّرض ؾؼال  شنيَروه

 ُِّ د لوًٕم ؿ   ُِّف فُقٕف مـ ادٌٚحٚتد لشٖٔتْٔٚ وق صٚء اب ت اف  َىٜ. ًّك وحٔٚءه

ٜه »ؿؼؼؼٚـ:  ؼؼؼ تي َٔ ٜه ظؼؼؼـ ٌمِؼؼؼؽ ؽؼؼؼرهؿ مؼؼؼـ اِدمٔؼؼؼغد لظؼؼؼـ اُختهؼؼؼٚصد نن مً  :ٔتؼؼؼٜادمًْؼؼؼك  دشمي ٍُْؼؼؼ

لاُختهؼؼؼٚص ؿؼؼؼ   ُؼؼؼقق فنؼؼؼخصى لاحؼؼؼ  ـؼؼؼًم ذـؼؼؼٝ فُؼؼؼؿ ت افتحجؼؼؼرد لؿؼؼؼ   ُؼؼؼقق فًّؼؼؼقف افْؼؼؼٚس 

رتٍؼؼؼؼؼٚؾد ؾؼؼؼؼؼٚفىرؾ هؼؼؼؼؼذكد لمًؼؼؼؼؼٚ ؾ اّلد ؼؼؼؼؼٜد لمؼؼؼؼؼ اخؾ  ِؼؼؼؼؼ اقد ـؼؼؼؼؼؾ هؼؼؼؼؼذك مؼؼؼؼؼـ حَؼؼؼؼؼقؾ ُـحَؼؼؼؼؼقؾ ا

ْٔؼؼؼؼؼؼؼؼٜد ـِٓؼؼؼؼؼؼؼؼؿ منؼؼؼؼؼؼؼؼسـقق اُرتٍؼؼؼؼؼؼؼؼٚؾ افتؼؼؼؼؼؼؼؼل  ُؼؼؼؼؼؼؼؼقق ظٚمؼؼؼؼؼؼؼؼٜ افْؼؼؼؼؼؼؼؼٚس لادًؼؼؼؼؼؼؼؼِّققد نل نهؼؼؼؼؼؼؼؼؾ افَر ؼؼؼؼؼؼؼؼٜ مً

 فالختهٚص ؾٔٓٚد ؾتُقق   هؿ ظِٔٓٚ    اختهٚصى ُ    ٌمِؽ.

فً »ؿٚـ:  لي في ٌٓ فً »مًْك ؿقفف:  دشؾي لي في ٌٓ ٚ ففد لفذفؽ افًًِمء ؾرَّ  :نن شؾي ُه ـؼًم -ؿؼقا  ؼغ افتحجؼر ٌمِ

 ل غ ا حٔٚءد لظرؾْٚ  ٚ  ُقق  ف افتحجر لا حٔٚء. -ؿِٝ فُؿ
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: نق هذا احلُؿ ذـرك افًًِمء لمؼْٓؿ لهل مًٖ ٜ دٚ هذا احل  ٞنختؿ   دظْ ن مًٖ ٜ نخرة

نق هؼؼذا احلُؼؼؿ هؼؼق مؼؼـ  ؼؼٚب نحُؼؼٚف افًٔٚشؼؼٜ  :"زاد ادًؼؼٚد"د لا ؼؼـ افَؼؼٔؿ ت "افنؼؼٓٚب"ت  افَؼؼرات

 لا ؾتٚء.

ؼؼؾٔجؼؼقز فؼؼقيل اّمؼؼر نق  ّْؼؼع اي   ؽ ادٌٚحؼؼٚتد لهؼؼل ادًؼؼٖ ٜ ادنؼؼٓقرة ظْؼؼ  افًِؼؼًمءد ل َقفؼؼقق: ُِّ

ز تَٔٔؼؼ  ادٌ  -روؼؼقاق اب ظِؼؼٔٓؿ–ٚحؼؼٚت  ٚفًٔٚشؼؼٜ افؼؼؼظٜٔد لنلـ مؼؼـ ؾًؼؼؾ ذفؼؼؽ افهؼؼحٚ ٜ جؼؼقا

–ٜ افٌْؼؼؼؼؼؼؼؼل ْؼؼؼؼؼؼؼؼؿؼؼؼؼؼؼؼؼ  أؼؼؼؼؼؼؼؼٚ افَْٔؼؼؼؼؼؼؼؼع  جٕٚؼؼؼؼؼؼؼؼٛ م   -¶–اخلٍِؼؼؼؼؼؼؼؼٚء اّر ًؼؼؼؼؼؼؼؼٜد ؾؼؼؼؼؼؼؼؼ٘ق ظّؼؼؼؼؼؼؼؼر لظؼؼؼؼؼؼؼؼثًمق 

ؼؼؼؼؼؼّي : ّجؼؼؼؼؼؼؾ و ؼؼؼؼؼؼؾ افهؼؼؼؼؼؼ ؿٜد ّجؼؼؼؼؼؼؾ ادهؼؼؼؼؼؼِحٜد ؾّْؼؼؼؼؼؼع افتَّ -♀ ؾٔٓؼؼؼؼؼؼٚ  لي َظؼؼؼؼؼؼؽ ؾٔٓؼؼؼؼؼؼٚد لافرَّ ُِّ

 فِّهِحٜ افًٚمٜ.

ٚ جيقز فقيل اّ  .مر نق  ّْع ا حٔٚءد دـ مل  تُِّف ؿٌِفـذفؽ َٕقـ: نيوه

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 

33-   ِّٟ ِٔ َأٔبددٞ َضددٔعٕٝد اخُلددِدِز ِٛا َأِصددَشأب زضددٍٛ اهلل        َعدد ٌْ َددِٓٗ، ؾددَأَت ٕٖ قَّٛددا ُيددٔدَؽ زددد : َأ

َٓدا ُدِعًّدا، ؾَ   ♀ َٔ     ، ؾكايٛا: ٌٖ ؾٝهِ َٔ َزاٍم؟ َؾَكاُيٛا: ال َسٖت٢ َتِذَعًُدٛا َي َٔد ِِ َقٔطّٝعدا  ُٗد َذَعًُدٛا َي

ٌُ، ستد٢ بدس٤ٟ، ؾأخدرٚا ايػدِٓ ٚضدأيٛا عدٔ          َِٜتٔؿد َٚ َِٜكَسُأ بؿاحت١ ايهتاب ٜٚسقدٞ   َِٗٓ ٌْ ٌَ زد ايػِٓ، َؾَذَع

ٍ  -♀–ذيو ايٓيب  ٍِ      »: ؾكدا ِٗ َٚاِضدِسُبٛا ٔيدٞ َعهدِ ٔبَطد َٖا  َٝد١ْ، ُخدُرٚ َٗا ُزِق ْٖ ََا ِٜدزَٜو َأ َٚ» .

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
د لاجليًٚفٜ مثِثٜد " ٚب اجليًٚفٜ" ؼؼؼؼؼؼٌ وق افنٔ  ن ٚ دّ  ا ـ ؿ امٜ ظَ   ٚ هٚد لشّك ذفؽ افٌٚب 

ًٚفؼؼٜد لًجًٚفؼؼٜد لٌجًٚفؼؼٜد ؾٓؼؼل ثالثؼؼٜ نلجؼؼفى ـِٓؼؼٚ جؼؼٚئزةد لؿؼؼ  "مثِثؼؼٜ اجلؼؼٔؿ" د ؾٔهؼؼح نق تَؼؼقـ: جي

ٌُِّق ؼؼقق  ؼؼذـر ادثِثؼؼٚت "وظؼؼالف اّظؼؼالف د ل ؼؼـ مجًٓؼؼٚ ا ؼؼـ مٚفؼؼؽى  ؼؼٚحٛ اّفٍٔؼؼٜ ت ـتٚ ؼؼف ًظْؼؼل اف

 د لؽرك ـثر مـ نهؾ افًِؿ. ّثِٞ افُالف"

اجليًٚفؼؼٜ مؼؼـ ظَؼؼقد ادًٚلوؼؼٚتد لهؼؼذا افًَؼؼ  ؿٔؼؼؾ: وٕؼؼف ظؼؼذ خؼؼالؽ افَٔؼؼٚسد لؿٔؼؼؾ:  ؼؼؾ  لظَؼؼ ً 

ؼْـ افَٔؼٚسد لوٕؼًم ؿِؼٝ: وق ـثؼرها مؼـ نهؼؾ اف ْْفد لهق ـؼذفؽد ؾٕ٘ؼف ظؼذ شي ًِؼؿ  ؼرلق ننؼف هق ظذ شي

ؼؼؼٚد لنق  ؼؼؼػ ظْؼؼؼٚ ؾٔؼؼؼفد ؾؼؼؼ٘ق اّ ؼؼؼؾ لافَٔؼؼؼٚس نق  ُؼؼؼقق افًّؼؼؼًؾ مًِقمه ٍد ظؼؼؼذ خؼؼؼالؽ افَٔؼؼؼٚس: ّنؼؼؼف ًخ

د لجيؼؼؼقز نق  ُؼؼؼقق  ُه د لفُؼؼؼـ ت ظَؼؼؼ  اجليًٚفؼؼؼٜ جيؼؼؼقز نق  ُؼؼؼقق افًّؼؼؼؾ  ٓؼؼؼق ٜه تُؼؼؼقق اّجؼؼؼرة مًِقمؼؼؼ

ٍدػ ظْٚ ؾٔف. د لفذفؽ ؾٕ٘ف ؿ  ًخ ُه ؾ  ٓق ًَ  اجلً

  إلَجعالة باُب 
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َْ َجواَء }ت شقرة  قشػ ت ؿهؼتف:  د ـًم ؿٚـ اب  لاجليًٚفٜ جٚءت ت ـتٚب اب ٍَ ِ َول
 ًٌ َُوا بِوِّ زَِخوي

َ
َْ َجواَء بِوِّ ِِحْوُو }[د ؾَقفؼف جؼؾَّ لظؼال: 72] قشؼػ:{بِِّ ِِحْوُو بَػِوٍ  َوَ و ٍَ ِ َول

ًٌ }ٚفؼٜد ًي [ هذا ظَؼ  جي 72] قشػ:{بَػِ ٍ  َُا بِِّ زَِخي
َ
د افؼذن 72] قشؼػ:{َوَ [ هؼذا ظَؼ  وؼًمقى

 ٚء  ًَ  افٍُٚفٜ.ً ًّٔف  ًض افٍَٓ

ٜه  ٚفٌؼ قد لافوؼًمق متًِؼؼو  لؿِٝ  ًّٔف  ًض افٍَٓٚء: ّق ؾَٓٚئْٚ جيًِؼقق افٍُٚفؼٜ  هق ؼ

ا اجليًٚفؼؼؼؼٜ جؼؼؼؼٚئزة ت افُتؼؼؼؼٚب لافًؼؼؼؼْٜد لدفٔؼؼؼؼؾ افًؼؼؼؼْٜ حؼؼؼؼ  ٞ نيب شؼؼؼؼًٔ  اِيت  ًؼؼؼؼ    ٍُٚفؼؼؼؼٜ املؼؼؼؼٚـد وذه

 ؿِٔؾ.

د نل  َؼؼقـ فًّؼؼقف افْؼؼٚس  مؼؼٚ  ؼؼقرة اجليًٚفؼؼٜ   ؼؼقرة اجليًٚفؼؼٜ نق  ؼؼٖيت رجؼؼؾو ؾَٔؼؼقـ فرجؼؼؾى مًؼؼغى

ؼؼؼٚ جي   فًَِّؼؼؼقد مًؼؼؼفد لهؼؼؼذا نيوه
ًٜ ثٚفثؼؼؼٜد مؼؼؼـ ؾًؼؼؼؾ يل ـؼؼؼذا نل جؼؼؼٚء يل  ُؼؼؼذا ؾؼؼؼ٘قَّ مؼؼؼـ ؽؼؼؼر ح  ؼؼؼ ى فؼؼؼف  ٓٚفؼؼؼ

. ُه ٚ نل نق  ُقق  ٓق ٚد ومٚ نق  ُقق مًِقمه  ٌظقوه

ؼؼؼٚ لؿؼؼؼ   ُؼؼؼقق ؾؼؼؼٚدًَقد مًؼؼؼف ؿؼؼؼ   ُؼؼؼقق مً  ؼؼؼقض ؿؼؼؼ   ُؼؼؼقق مًِقمه
ًٌ د لاف ُه ًْٔهؼؼؼٚ لؿؼؼؼ   ُؼؼؼقق  ٓؼؼؼق

د لافًّؼؼؾ  ُه : وق افٍؼؼرؾ  ؼؼغ ظَؼؼ  اجليًٚفؼؼٜ  ٓؼق د لفؼؼذفؽ ؿؼٚفقا ُه ؼٚ لؿؼؼ   ُؼؼقق  ٓؼؼق ؿؼؼ   ُؼؼقق مًِقمه

ؾؼؼؼرؾى  ظَؼؼؼ  ا جؼؼؼٚرةد نق ظَؼؼؼ  اجليًٚفؼؼؼٜ ظؼؼؼذ افْتٔجؼؼؼٜد لظَؼؼؼ  ا جؼؼؼٚرة ظؼؼؼذ افًّؼؼؼؾد لهؼؼؼذا نهؼؼؼؿُّ  ؼؼؼغ ل

 تًتىٔع نق ًتٍرؾ ؾٔف  غ ظَ  اجليًٚفٜ لظَ  ا جٚرة.

ٚفٜ ظذ افْتٔجٜ تحؼَّ اد وذا حََٝ افْتٔجٜ ظَ  اجلًي اجلًًؾ نل اّجرةد لوق مل تتحَؼ افْتٔجٜ  شي

ءه ظّؾ افًّؾ ـٚماله نل ظّؾ  ًوفد نمٚ اّجرة ؾٕ٘ؼف  ًؼتحَٓٚ ظؼذ افًّؼؾ افؼذن  ؾال رء ففد شقا

 ظِّفد لفذفؽ ؾ٘ق ظَ  اجليًٚفٜ لظَ  ا جٚرة  ًْٔٓم صٌفو ـثر ت  ًض افًَقد.

افنؼٚؾًلد لناؼ د لؽؼرك مؼـ نهؼؾ افًِؼؿ: ؾًذ شٌٔؾ ادثٚـ: مـ افًَقد افتل ؾٔٓؼٚ ؿؼقُق ظْؼ  

فؼؼؼققد ؾٓؼؼؼؾ ظَؼؼؼ ك مًؼؼؼف ظَؼؼؼ  نق مؼؼؼـ ظٚؿؼؼؼ   خؼؼؼر ظؼؼؼذ وٕؼؼؼزاـ افٌوؼؼؼٚئع مؼؼؼـ افًؼؼؼٍـ وػ افؼؼؼزد لهؼؼؼؿ احلًمَّ 

د نف ننف ظَ  وجٚرة  جي  ٜى  ًٚف
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ُحؼتًمـ اق  ُؼقق ادًَؼقد ظِٔؼف افْتٔجؼٜ لهؼق ا ٕؼزاـ فِؼزد لاحؼتًمـ  دؾٔف لجٓٚق ت ادؼذهٌغ

افًّؼؼؾ لهؼؼق احلّؼؼؾ لا ٕؼؼزاـد ؾؼؼًم مل  ؼؼ ـ افؼؼ فٔؾ ظؼؼذ نحؼؼ مهٚد ؾؼؼ٘ق ادًؼؼٖ ٜ نق  ُؼؼقق ادًَؼؼقد ظِٔؼؼف 

 رجٜ ظذ افقجٓغ. ً  

ٍد  ٓٚفٜ ثالثٜ نمقرد ػ ؾٔٓٚ ت اجلي ظَ  اجليًٚفٜ هلٚ ذلط ظْ  نهؾ افًِؿد ؿِٝ فُؿ: و ٚ ؿ  ًخ

ذضٚق ق مـ ذلط اجليًٚفٜد لفًٔٝ هل ـؾ ذلط اجليًٚفٜد لفُـ هلٚ فُـ هلٚ ذضٚق ًمًٓمَّ 

َـّ  زت ظذ هذ ـ افؼضغ: ّ ًم ؿ   ٍٔٚق ظذ ـثرى مـ ضٌِٜ افًِؿد ؾ٘ذا ًظ ف مًٓمقد لؿ  ر

 هذاق افؼضٚقد ؾ٘ق افًٚمؾ ُ  ًتحؼ صٔئهٚ مـ اجلًًؾ:

 د فتحَؼؼؼ افْتٔجؼؼٜد لض ؼؼقا فؼؼذفؽ افؼؼؼط اّلـ : ننؼؼف ُ ؼؼ  نق  ُؼؼقق افًٚمؼؼؾ ؿؼؼ  ؾيًؼؼؾ ؾًؼؼاله

د  ُه : فق نق امرؾمثٚ اَٚفقا د نل ؾَؼ  صؼٔئهٚ مؼـ مٚفؼفد ؾَؼٚـ: مؼـ ردَّ ظ ءه ٜو مؼـ و ؼؾى يل وؼٚفتلد نل  ْ ك وؼٚف

: وق مؼؼـ  حؼؼٞ لظّؼؼؾ ؾقجؼؼ كد  حؼؼٞ يل للجؼؼ  ادٍَؼؼقد مؼؼـ مؼؼٚيل لردَّ  ك يلد ؾِؼؼف ن ؼؼػ ر ؼؼٚـد ؾَؼؼٚفقا

 ُ تتجٚلز وًؼٜ نمتؼٚر ؾقجؼ كد نل ـؼٚق ظِّؼف ـثؼرهاد ؾٌحؼٞ 
ءه ـٚق ظِّف ؿِٔاله ؾٌحٞ ت دائرةى شقا

 شتحؼ اجلًًؾد ُ ؾرؾ  ًْٔٓم.اافوٚفٜد نل ادٍَقد مـ املٚـ ـِٔقات حتك لج  

لفُؼـ مؼـ مل  ًٍؼؼؾ  ؼٖق ـؼؼٚق ؿؼ  لجؼ  افوؼؼٚفٜد نل ادٍَؼقد مؼؼـ املؼٚـ ؿٌؼؾ نق  ًَؼؼ  ذفؼؽ افرجؼؼؾ 

د مل  ٌحؼٞد لوٕؼًم ؿؼٚـ خؼذ ؾٓؼذا فؼؽد ؾحْٔئؼذى ُ  ًؼتحؼ  :ظَ  اجليًٚفٜد ؾٕ٘ف ُ  ُؼقق ؿؼ  ؾًؼؾ ؾًؼاله

ا ُ   مـ افًّؾ ا  فذن  ًِّفد مـ  افًٚمؾد ُ   مـ ظّؾ.اجلًًؾد وذه

 ت مُٚقد لؿ  ؾَ  نح هؿ صٔئهٚد ؿٚـ: مـ غهذا ادثٚـ حي ث فْٚ ـثرهاد  ُقق افْٚس  تًّ

لج  ؿِّل ؾِف ظؼ ر ُٚتد نح هؿ ـٚق افَِؿ مًفد ؾَٚـ: خذ ؿِّؽد َٕقـ: ُ تًتحؼ 

َُِّىٜ وق  افًؼةد وُ  روٚ لتزع اجلٚظؾ: ّنؽ مل تًّؾ صٔئهٚ: ّنف ملٚ ـٚق ت   ؿ هق  ّثٚ ٜ اف

ٚ  فد ؾٕ٘ؽ حْٔئذى تُقق تُقق ت   ؿ    نمٕٜٚ نل ؽهٛد ـْٝ جٚهاله  ٚحٌٓٚد لوق ـْٝ ظٚمله 

  ْٚءه ظذ افتً ن لظ مف.
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ٛو  ردك  حُؿ افنٚرعد ؾال تًتحؼ مـ اجلًًؾ صٔئهٚ: ّنؼؽ مل تً د ٔئهٚؾ صؼّؼؾّٚ ؾ ننٝ مىٚف

ا هذا افؼط اّلـ افذن جيٛ م  راظٚتف ت اجليًٚفٜ.وذه

 لهؼؼذا افؼؼؼط ذـؼؼرك ؾَٓٚكٕؼؼٚ لهؼؼق مٓؼؼؿ لدؿٔؼؼؼد لُ  ذـرلٕؼؼف مؼؼع افؼؼؼلطد افؼؼؼط افثؼؼٚي :

ٜو  اد لهؼؼؼؼق نق اجليًٚفؼؼؼؼٜ ُ ًتًؼؼؼؼتحؼ وُ وذا ـؼؼؼؼٚق ت افًٍؼؼؼؼؾ نل افْتٔجؼؼؼؼٜ مهؼؼؼؼِح ده لوٕؼؼؼؼًم  ذـرلٕؼؼؼؼف اشؼؼؼؼتىرا

 فِجٚظؾد جيٛ نق  ُقق فِجٚظؾ مهِحٜ.

 مـ ؾًؾ ـذا فًّؼؾى ُ مهؼِحٜ فؼف ؾٔؼفد ؾؼ٘ق فؼف ـؼذاد ؾؼرلق  د ؿٚـ:امرءه ا: ؾِق نق ل ْٚءه ظِٔف

ا ُ   ؾٔف مـ نق هذا فٔس ظَ  جي  ٚ  تحَٔؼ افْتٔجٜد وذه  هِحٜ.ادًٚفٜد لُ  ُقق ُزمه

ا ٌ ي لافؼط افثٚي شٖٔتْٔٚ  ً  ؿِٔؾ ظْ مٚ ٕتُِؿ ظـ نحُٚف افًٌؼد لافًٌؼ افذن  ً  ـ ؾٔفد وذه

ٜٔ اّخرم ؾٓل ًَِِٜ  ٚجليًٚفٜد لنمٚ افؼلط افًَهذاق افؼضٚق هق مـ نهؿ افؼلط ادت

 لاوحٜ.

نق ْٕتَؼؼؼؼؾ وػ هؼؼؼؼذا احلؼؼؼؼ  ٞ نر ؼؼؼؼ ؿ نق تًؼؼؼرؽ نق مؼؼؼؼـ افٍرلؿؼؼؼؼٚت  ؼؼؼؼغ اجليًٚفؼؼؼؼٜ ل ؼؼؼؼغ ط ؿٌؼؼؼؼؾ ؾَؼؼؼ

ا جٚرةد  ٚظتٌٚر افثّرة لافْتٔجٜد افٍؼرؾ افؼذن ذـرتؼف فُؼؿ ؿٌؼؾ ؿِٔؼؾد هؼق افٍؼرؾ  ٔؼًْٓم مؼـ حٔؼٞ 

ذـر فُؿ  ًؼ  ؿِٔؼؾد هؼل ؾرلؿؼٚتو مؼـ حٔؼٞ افثّؼرةد ؾٕ٘ؼؽ املٚهٜٔ لاحلََٜٔد لافٍرلؿٚت افذن شٖ

 َّٔ َّٔ ٍٝ افًَ  جي وذا ـ ٜه ترتٌٝ ظِٔف تِؽ افثّرةد لوق ـ  ٍتف وجٚرةه ترتٌٝ ظِٔف افثّرة ادَٚ ِٜ.ًٚف

 نق اجليًٚفٜ ظَ و جٚئزو ؿٌؾ واٚف افًّؾد ل ْٚءه ظِٔؼف: ؾٔجؼقز فِجٚظؼؾ مـ افٍرلؿٚت  ًْٔٓم :

  .ؾًخف  خالؽ ا جٚرة

 ـ افٍرلؿؼؼٚت  ٔؼؼًْٓممؼؼ ًَّ ؼؼ امؼؼرءه اضد ؾِؼؼق نق : نق اجليًٚفؼؼٜ ُ تتؼؼٌ َّّ فد نـّؼؼؾ ٕهؼؼػ افًّؼؼؾ لمل  ت

ِد   ف.ؾٕ٘ف ُ  ًتحؼ ٕهػ اّجرةد  ؾ ُ   مـ وـًمـ افًّؾ ـ

 ؼؼ :مؼؼـ افٍرلؿؼؼٚت  ٔؼؼًْٓم ًَ د لنمؼؼٚ مؼؼٚ ذـؼؼرت فُؼؼؿ ؿٌؼؼؾ ؿِٔؼؼؾ: ننؼؼف جيؼؼقز نق  ُؼؼقق اجلً ُه ًؾ  ٓؼؼق

د ـؼؼًم  ٜه د ؾَٔؼؼقـ مؼؼـ  مؼؼـ ؽؼؼر اّجؼؼرة ؾؼؼال تهؼؼح وُ مًِقمؼؼ ُه ننؼؼف جيؼؼقز نق  ُؼؼقق ادًَؼؼقد مًؼؼف  ٓؼؼق
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د ؾَٔؼؼؼؼقـ:  ؼؼؼؼٚ ؾؼؼؼؼالق ظٚؿؼؼؼؼ تؽد لمؼؼؼؼـ  ٜه ح  ؼؼؼؼ ى فنؼؼؼؼخصى  ًْٔؼؼؼؼفد  ٔؼؼؼؼًْم ا جؼؼؼؼٚرة جيؼؼؼؼٛ نق تُؼؼؼؼقق مًِقمؼؼؼؼ

افٍرلؿٚت ـؼذفؽ مؼٚ  تًِؼؼ  ٚفًّؼؾد ؾٔجؼقز نق تُؼقق اجليًٚفؼٜ ظؼذ ظّؼؾى  ٓؼقـد لجيؼقز نق تُؼقق 

 ظذ ظّؾى مًِقف.

ا هذا مـ افًَقد  ادّٜٓ لهق ظَ  اجليًٚفؼٜد لؿؼ  ذـؼرت فُؼؿ حُّؼفد لؿؼ  جؼٚء افًّؼؾ  ؼف ت وذه

 شؼؼؼًٔ  نيب حؼؼ  ٞ لمْٓؼؼؼٚ د-♀–ـثؼؼر مؼؼؼـ اّحٚد ؼؼٞد نل ت ظؼؼؼ دى مؼؼـ نحٚد ؼؼؼٞ افٌْؼؼل 

 .شٖٔيت افذن

ٚ ًفٌ غي رجؾو مْٓؿ": ؾٔف -  –ح  ٞ نيب شًٔ   لهُٗء افَقف جٚء ن ؿ ـٕٚقا د "نيقَّ ؿقمه

اد لن ؼؼؼؿ ـؼؼؼٕٚقا ؿؼؼؼ  تي  ؼؼؼـٍؼؼؼٚره ؼؼؼتي  مؼؼؼـ لا  ًؼؼؼ ف َّ ًي ؿؼؼؼٚـ:  ♀ؿ مؼؼؼـ ن ؼؼؼحٚب رشؼؼؼقـ اب ًٓ ٍي َّٔ وي

ٌٚب رشؼؼؼقـ اب " تيَقا نيَ ؼؼؼحي ٖي ؼؼؼافؼؼؼذ ـ ـؼؼؼٕٚقا ؿؼؼ  تي  "♀ؾؼؼ ؿ ؾؼؼؼٚمتًْقا مؼؼؼـ وؼؼؼٔٚؾتٓؿد قهً ًٍ َّٔ وي

 : اؾى "ؾَؼؼؼؼؼٚفقا لهؼؼؼؼؼذا  ؼؼؼؼؼ فْٚ ظؼؼؼؼؼذ نق افرؿٔؼؼؼؼؼٜ مؼؼؼؼؼؼلظٜد لؿؼؼؼؼؼ  جؼؼؼؼؼٚء ظؼؼؼؼؼـ افٌْؼؼؼؼؼل  "د هؼؼؼؼؼؾ ؾؼؼؼؼؼُٔؿ مؼؼؼؼؼـ ري

َؿ نيقَ : »ؿٚـ ننف د♀ ًُ ٚعي ٌمَْ ـٌ اَشتيىي َؾ  مي ًي ٍَ ٔي َِ ًٚك ؾي عي نيخي ٍي َْ  ـد نن ف"ُ"د ؾَٚـ افهحٚ ٜ: ش ي

د لفُؼؼؼـ ؿؼؼؼٚفقا  دٕؼؼؼرؿُٔؿ ؼؼؼك "ٕؼؼؼرؿُٔؿد  د نن فؼؼؼـ"ُ" :ُ فًٍِؼؼؼؾ لفؼؼؼٔس فِقجؼؼؼقد: ّق مؼؼؼْٓؿ راؾى تَّ حي

ؼاله  ًَ ْيؼٚ ًج ًِقا في ًي َ د لهؼذا  ؼ فْٚ ظؼذ نق افرؿٔؼٜ ًنخؼذ املؼٚـ ظِٔٓؼٚ لاّجؼرة ت مَٚ ؼؾ افْتٔجؼٜد لفؼٔس " ي

 ًّؾ.ت مَٚ ؾ اف

ؼؼٚ  ؼؼغ نهؼؼؾ افًِؼؼؿ وُ ت مًؼؼٚئؾ مًؼؼتثْٚةد : لهْؼؼٚ مًؼؼٖ ٜ نر ؼؼ  نق تْتٌؼؼف هلؼؼٚ ؾَٓٚكٕؼؼٚ لًحُؼؼل ومجٚظه

ؼؼربد ؾُؼؼؾُّ  ًَ مؼؼٚ ـؼؼٚق مؼؼـ نظؼؼًمـ افَؼؼرب ؾؼؼال جيؼؼقز نخؼؼذ   َقفؼؼقق: ُ جيؼؼقز نخؼؼذ اّجؼؼرة ظؼؼذ نظؼؼًمـ اف

لٕحؼؼق ذفؼؼؽ تًِؼؼٔؿ افُتؼؼٚب لافًؼؼْٜد  :اّجؼؼرة ظِٔؼؼف:  ؾٚ مٚمؼؼٜد لاّذاقد لافَوؼؼٚءد لافتًِؼؼٔؿ( نن

 مـ افًِقف افؼظٜٔ.

فُؼؼـ افٍَؼؼف ظْؼؼ هؿ جيؼؼقز نخؼؼذ اّجؼؼرة ظِٔؼؼفد افٍَٓؼؼٚء  َقفؼؼقق: حيؼؼرف نخؼؼذ اّجؼؼرة ظؼؼذ تًِؼؼٔؿ 

ؼؼْٜد لنمؼؼٚ تًِؼؼٔؿ افٍَؼؼف ؾٔجؼؼقزد ُ ّ ؼؼؿ  ر ؼؼ لق ٍٕؼؼع ننًٍؼؼٓؿد لوٕؼؼًم ّ ؼؼؿ  ؼؼرلق نق  ًً افُتؼؼٚب لاف
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ؼٚد ؾؼال  ؼتًِؿ ادؼرء افٍَؼف وُ  ًؼ  حٍيؼف افُتؼٚب لافًؼْٜد لفُْؼف  ؼًْٜد  افٍَف  ًْٜد لفؼٔس دٍقطه

ُِؼؼٜ ؼؼًْٜ لمي ِؼؼذفؽ : ؾـؼؼًم ً ًِؼؼؿ ادؼؼرء افْجؼؼٚرة لاحلؼؼ ادةد لٕحؼؼق ذفؼؼؽ مؼؼـ افهؼؼْٚئعد ؾتًِؼؼٔؿ افٍَؼؼف  ي

  .جٚز نخذ اّجرة ظِٔٓٚد ـذا ؿٚفقا 

ؼؼربد ؾ٘ ؼؼٚ  ظْؼؼ هؿ ظِٔٓؼؼٚنخؼؼذ اّجؼؼرة  لمؼؼـ اّصؼؼٔٚء افتؼؼل ُ جيؼؼقز ًَ افرؿٔؼؼٜ: ّ ؼؼٚ مؼؼـ نظؼؼًمـ اف

ءًة  َـّ د ُتٚب اب فؿرا ز نخذ اجلً  فُ رب. ؾٌ ًَ هذا احل  ٞ ؾٔف جقا ًَ  ظذ افرؿٜٔد لـذا شٚئر اف

: : لنخذ اّجرة ت افرؿٜٔ ؾٌ ًَ لافٍرؾ  غ نخذ اجلً  د ؾٕ٘ف  ٖخؼذ نجؼرةه نق افراؿل وذا ضِٛ نجرةه

نرؿٔؼؼؽ  ُؼؼذاد لـؼؼال اّمؼؼر ـ  :ومؼؼٚ ظؼؼذ احتٌٚشؼؼف زمْهؼؼٚد ؾَٔؼؼقـ: افًؼؼٚظٜ  ُؼؼذاد نل ظؼؼذ ظِّؼؼف ؾَٔؼؼقـ

ءة.ازد نق  ٖخذ نجرةه ُ ظذ ظِّفد لُ ظذ حراف ُ جيق  حتٌٚشف زمْٚه ّجؾ افَرا

ؼؼ َّٕ ؼؼًم جيؼؼقز نخؼؼذك اجلً لو ؼؼ ؾ ظؼؼذ افْتٔجؼؼٜد ؾَٔؼؼقـ: ًَ ًَ مر وؼؼؽد ؾؼؼ٘ق ـؼؼٚق  اله وق صؼؼٍٚ اب خؼؼذ ًج

ؼ ِد ؿ افْؼٚس افَؼر ق  ؼٖجرةىد فُؼـ نق ظذ افْتٔجؼٜ جؼٚزد لمثِؼف تًِؼٔؿ افَؼر قد ؾَٔقفؼقق: ُ جيؼقز نق ًتً

ؼؼتٖخؼؼذ ظِٔؼؼف  ًَ د ؾتَؼؼقـ: وق نتؼؼؿَّ ًج ءتؼؼف ؾؼؼع ـؼؼذاد نن ـتؼؼٚب اب  دحٍؼؼظ افُتؼؼٚب اله د نل نحًؼؼـ ؿرا

 هذا جيقزد لهذا مـ  ٚب اجليًٚفٜ. :ؿٚفقا 

رب جيقز نخذ اّجرة ظِٔٓٚ ت نر ًٜ نحقاـ:ولافًًِمء  َقفقق:  ًَ  ق نؾًٚـ اف

 شؼؼؼؼًٔ  مؼؼؼؼٚ ـؼؼؼؼٚق مؼؼؼؼـ  ؼؼؼؼٚب اجليًٚفؼؼؼؼٜد فِحؼؼؼؼ  ٞ افؼؼؼؼذن مًْؼؼؼؼٚد لهؼؼؼؼق حٔؼؼؼؼٞ نيب: احلٚفؼؼؼؼٜ اّلػ 

 .ؾٔف ٕص   لهق -  –اخل رن 

 ٜٕٔٚد ًي ًؾ ؿ   ُقق جي زَ ؾد لافرَّ زَ وذا ـٚق مـ  ٚب افرَّ : احلٚفٜ افث د لادرا د لؿ   ُقق نجرةه ٜه ٚف

ُّّ  :ٌؾ زَ  ٚفري  ق ٚ هق مٚ ً كؽ مـ  ٔٝ مٚـ ادًِّغد  ًْل مـ اف لفٜ نل مـ احلُقمٜد ـٕٚقا  ً

د ؾٕ٘ف  ُقق ري  ؿ  ًمه  ٚفقطٚئػ افًِىٕٜٚٔد ؾُؾ مٚ  ُقق
ٜى ٜ ظٚم ٓى ءه ًرتد زَ مـ ج ٛ ظذ ؿهٚد شقا

د  ًاله نل ًجًاله ٌس ـؾ صٓرى حتً ٚٛ ظذ افًّؾ ؾد نل ًرتد -لمهٚ لجٓٚق  حٔحٚق-افْتٔجٜ ؾُٚق جي

 ؿهٚ.زَ َقـ: وٕف جيقز: ّنف  ُقق ري ْ ُذاد ؾ
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: مؼؼٚ ـؼؼٚق ت مًْؼؼك افؼؼرَّ لهؼؼذا  ركد لهؼؼق مؼؼٚ ظِٔؼؼف افٌٓؼؼقيت لؽؼؼ ٌؾد لؿؼؼ  ٕؼؼصَّ زَ شؼؼْ خِف ؾٔؼؼف: ؿؼؼٚفقا

ؼؼالـ اّلؿؼؼٚؽ ؿؼؼٚفقا  ٌٌ ؼؼٚد نل مً زَ هؼؼل ت مًْؼؼك افؼؼرَّ  :ـؼؼٚق مؼؼـ اّلؿؼؼٚؽد ؾ ؼؼٚد نل  رد ؾد ؾّؼؼـ ـؼؼٚق ومٚمه شه

ؼؼؼل ٖخؼؼؼذ نجرتؼؼؼف مؼؼؼـ ؽي  دٕحؼؼؼق ذفؼؼؼؽ  خؼؼؼرن لٕحؼؼؼقكد ؾَؼؼؼ  ن حَٓؼؼؼٚ ؾَٓٚكٕؼؼؼٚ  ؼؼؼٚفرَّ َِّ
ؾد ؾحْٔئؼؼؼذى زَ ٜ لؿؼؼؼػى

 جيقز.

 ٜٜو جٚزد  ننف وذا لً افًًِمء ظذ وذا ـٚق مـ  ٚب احلٚجٜد ؾَ  ٕصَّ : احلٚفٜ افثٚفث ج ت حٚج

د لفذفؽ ؾ٘ق هْٚؿ ؿٚظ ة منٓقرة ًن د  ٜه ـً  ؼط نق تُقق احلٚجٜ ظٚم ٛو مٍردةد لهق ننف تً ٍٝ ؾٔٓٚ 

د  ٚفيلرة د لادرا احلٚجٜ افًٚمٜ: ّق احلٚجٜ  :هْٚ جيقز افهرلرة فَِقـ افؤًػ ضلرةه

 افيلرة. ٜمْزف ـً افًٚمٜ ًتْزَّ 

ٚ مًتَالب  ل ـ نَّ ػ ت هذك افَٚظ ة ؼٚ ـتٚ ه د افَٚدرند تِّٔذ ظٌ  افَٚدر افٍؼٚدد ؾٕ٘ؼف ن ؼػ ـتٚ ه

 ٚ  "رؾؼع افًتؼٛ لادؼالف ظّؼـ ؿؼٚـ وق ا ؾتؼٚء  ؼٚفَقـ افوؼًٔػ ضلرةه فؼٔس  حؼراف"شؼّف امىٌقظه

 لهق ت تَر ر هذك افَٚظ ة.

ٜه  املٚيضد افَرق ت تقت -اب راٜ ظِٔف–ػ  ًض ادنٚ   لفذا ن َّ  فَقـ  ٕتك ؾٔٓٚا رشٚف

: "افزهٚق ت جقاز نخذ اّجرة ظذ تًِٔؿ افَر ق" ْٚ نشًمهٚئؾَٓٚ د وَذ فق مل  ًط ًمًِؿ افَر ق نجرةه

ؾٕ٘ف ر ًم فـ  تٍرغ فِتًِٔؿد لفـ جيِس فتًِٔؿ افْٚس افَر ق ت ادًٚج  لت ؽرهٚد ؾحْٔئذى جٚز 

 فِيلرة افًٚمٜ.

ؾ نل اّجؼؼؼرة ظِٔٓؼؼؼٚ ت نظؼؼؼًمـ زَ ذ افؼؼؼرَّ هؼؼؼذك ثؼؼؼالث حؼؼؼُٚت نل نر ؼؼؼع ذـؼؼؼر افًِؼؼؼًمء: ننؼؼؼف جيؼؼؼقز نخؼؼؼ

رب. ًَ  اف

 : ـَ الغذـؿ ؿؼٚفقا ؼ (َفَجَعُؾقا َلُفْؿ َقطِقًع  ِمذ ًَ د ننؼف مًِؼقف :طؼٚهرك (َقطِقًعذ  ؾد لؿقفؼف: هؼذا هؼق اجلً

ٚد ننل ًه ز نق  ُقق اجلً  ُقق مً  فحيتّؾ نق  ُقق ؿىٔ    فْٚ ظذ جقا
د ؾحْٔئذى .ًَ ًٌٓمه ُه  ؾ  ٓق
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َيْؼذَرُأ   ؿقفؼف: د(ل َوَيْتِػذُؾ، حتذك بذرلءِقذرْ َيْؼذَرُأ بػ تحذة الؽتذ ب ويَ  َفَجَعَؾ رجذٌؾ مذـفؿ  ؿٚـ:

إن : »ق ل ♀  ْٚ ظْ  اف ارمل نق افٌْللد ٖيت نق افٍٚحٜ رؿٜٔد لؿ  رً ٔش (بػ تحة الؽت ب

 هق افٍٚحٜ. ـتٚب اب  مـرؿك  ف د ؾّـ نظيؿ مٚ  ً «ه  الفؿيف الػ تحة دواًء لس عقـ داء أيسرُ 

هْؼٚ ؾٚئؼ ة ت مًؼٖ ٜ افتٍؼؾ ت  د(َوَيْتِػذُؾ  ٔؼٜد ؿؼٚـ: ؿهؼٚ  ْٔؼٜ افركننؼف  َر :د  ًّْؼك(لويرق  ؿؼٚـ:

ؼؼٚ  ؼؼغ افَّْ  :ا مؼؼٚف ناؼؼ  ؾؼؼًٔم ذـؼؼرك ظْؼؼف ن ؼؼق  ًؼؼذ ت ـتؼؼٚب افىؼؼٛ افرؿٔؼؼٜد ٕؼؼصَّ  ؼؼنق هْؼؼٚؿ ؾرؿه ٞ ل ؼؼغ ٍَ

ًَٕؾد لنمٚ افتَّ ٍَ نمٚ افَّْ  ؿٚـ: ؾ ت افرؿٜٔدٍَ افتَّ   ٖـرهف.ؾؾ ٍَ ٞ: ؾجٚئزو ملٚ 

ؼؼًؾ ": ؾؼؼ٘ق مؼؼٚ جؼؼٚء ت فٍؼؼظ هؼؼذا احلؼؼ  ٞ: ْؼؼٚءه ظؼؼذ ذفؼؼؽل  ٌٍ َت ؼؼَْ ل ي  :مًْٚهؼؼٚ "لي ي
ننؼؼف  كًّْؼؼ ٞ ُ ٌٍ

ؼؼؼتَ  ي 
 ؾَؼؼؼطد لفؼؼؼذفؽ هْؼؼؼٚؿ ؾؼؼؼرؾو  ؼؼؼغ افتَّ ٌٍ

ى
ء ؼؼؼؾ  ر ؼؼؼؼد لوٕؼؼؼًم  ؼؼؼقا ؼؼؼؾ ل ؼؼؼغ افَّْ ٍَ اؼؼؼ  نٞد لؿِؼؼؼٝ فُؼؼؼؿ: نق ٍَ

ٚد لنمٚ افتَّ ٍَ جًؾ افَّْ  ٍَٚ ٞ مٌٚحه ٚ نل خالؽ اّلػ دؾ ؾجًِف  ْقظه  .ومٚ مُرلهه

َِّ  نن حتك صٍٚك اب  (حتك  رنء  ؿٚـ: هذا   فْٚ ظذ  (ؾٖخذلا افٌْؿ   غد ؿٚـ:مـ نمر اف

ؼؼؼؼننؼؼؼؼف ًج  ؼؼؼؼٚ » :ؾَؼؼؼؼٚـ ♀لشؼؼؼؼٖ قا ظؼؼؼؼـ ذفؼؼؼؼؽ افٌْؼؼؼؼل "ءد ؿؼؼؼؼٚـ: ؾو ظؼؼؼؼذ افْتٔجؼؼؼؼٜ لهؼؼؼؼق افؼؼؼؼًزَ ًَ مي لي

ٜو  ٔي ٚي ًرَؿ   ًْل لمٚ   ر ؽ نق افٍٚحٜ رؿٜٔ ش  َ ر ؽي ني َّ

ـتؼٚب اب  هؼق رؿؼك  ؼف اجلؼقابد  ؼٚ  ؼ ـ ظؼذ نق نظيؼؿ مؼٚ  ً لهذا   فْٚ ظذ نق افًٗاـ مًؼٚدو ت

 ٜو  ننؼؼف -♀–د لنق مؼؼـ مؼؼٚ ٕؼؼصَّ ظِٔؼؼف افٌْؼؼل ذتؼؼٚق ـؼؼذفؽ افٍٚحؼؼٜد  ؼؼٚ  ًرؿؼؼك رؿٔؼؼ  ادًقد

ؼؼٝ مًؼقذاتد ن ؼٚ  ؼرم افهؼحٚ ٜ  ًؼؼض ـؼٚق لؿؼ   ؼًمد ً رؿيؼك ؾؼ٘ ًم ٌزفي َـّ  افتًق ؼذد  ؼٚب مؼـ ًٕ  ظؼؼذ ؾؼ 

 ب اب.ٚ مـ نطٓر مٚ ً رؿك  ف ت ـتٚن 

ؿى »د نن خذلا ذفؽ اجلًؾش ًخًذلك»ؿٚـ:  َٓ ًي ً قا يٌل مًُؿ  ٌ اَضٌ : ♀ؿقـ افٌْل د شلي

ؿى » َٓ ًي ً قا يٌل مًُؿ  ٌ اَضٌ    فْٚ ظذ نمر ـ:ش لي

 ا  ٚحٜد لهذا جٚئز.اّمر اّلـ : 

 فْٚ ظذ نق هذا افًُٛ مـ نضٔٛ افًُٛ.اّمر افثٚيل   : 
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ف فؼٔس احلؾَٓٚكٕٚ نق لافًًِمء  َقفقق: لهذا مٚ ؿررك  ٜى لاحؼ ةد ـؼًم نق احلؼرا الـ فٔس ت درجؼ

ٜى لاح ة.  ت درج

ٜى لاحؼؼؼؼ ة: نق افٌْؼؼؼؼل   احؼؼؼؼتجؿد -♀–لمؼؼؼؼـ افؼؼؼؼ فٔؾ ظؼؼؼؼذ نق احلؼؼؼؼالـ فؼؼؼؼٔس ت درجؼؼؼؼ

ـو  -  – ضئٌٜ ن ق حجّف َـّ ظؼذ ننؼف حؼال د ؾ  ـًؼٛ احلجؼٚفد فُؼـ ت  دلنظىك احلجٚف نجرةه

جؼؼٚفو ظؼؼـ نجؼؼرة احلجٚمؼؼٜد د لملؼؼشـًؼؼٛ احليجؼؼٚف خٌٔؼؼٞ»: -♀–ادَٚ ؼؼؾ ؿؼؼٚـ  ٚ شؼؼٖ ف حَّ

 . ٖـِف -♀–ٍف ٕٚوحؽد لمل  ٖذق فف افٌْل ٌِ ظَ ني  :ؿٚـ

ؼؼٚ"اؼؼ : نؿؼؼٚـ  ًه ا ًٕىؼؼل"ؾًّْؼؼؾ  ٚحلؼؼ  ثغ م َـّ  دد وذه ٛو حؼؼالـد لفُؼؼـ َٕؼؼقـ ؾؼؼ  ُ  :ظؼؼذ ننؼؼف ـًؼؼ

ٔا اْبَبِيوووَ  } ٖـِؼؼؼفد لهؼؼؼذا  ؼؼؼ فْٚ ظؼؼؼذ نق احلؼؼؼالـ درجؼؼؼٚتد ؾٖدٕؼؼؼٚك خٌٔؼؼؼٞ احلؼؼؼالـ:  ووو ٍُ ٍذ َوَل َتَي
 ٌِ ُّ  ته ؾ  ف.[ مع ننف حالـد ؾًْٓل ظـ ؿه  افردنء لاخلٌٔٞ ّجؾ نق  ً 267]افٌَرة:{ِْ

ُي ؾؼؼؼؼ٘ :ت ادَٚ ؼؼؼؼؾ ؼؼؼؼق احلؼؼؼؼالـ درجؼؼؼؼٚتد ؾؼؼؼؼٖظالك لهؼؼؼؼق نضٔؼؼؼؼٛ اف ًَ ً  ٛ ُّٛ ِّؼؼؼؼرء نق   خِؼؼؼؼف ف ًؼؼؼؼتح

ؼؼٚ ؼٚ فؼؼف لذا ه ؼرالّهِؼفد ثؼؼؿ  ًؼ  ذفؼؼؽ جيًِؼؼف مق دجقؾؼفد ؾٔجًِؼؼف ضًٚمه ؼٚ فٌ ٕؼؼفد نن ثق ه د ثؼؼؿ  ٚ ه لـًؼؼٚءه

د ثؼؼؿ  ًؼؼ  ذفؼؼؽ جيًِؼؼف لهؼؼق نؿؼؼؾ جيًِؼؼف مً  ؼؼٚ فًّؼؼقف   ٕؼؼف مًؼؼُْٚه ر ه ؼؼٚ فِْٚوؼؼح ِي  رجٚت جيًِؼؼف ظي افؼؼقا ٍه

 لهق ا  ؾد نل جيًِف دـ  ٖتٔف.

َِّ لفذفؽ ا ًٕٚق حيرص ظذ نق جيًؾ نـِف لذا ف نضٔٛ افًُٛد لني  ّي فد لني ح فد ؾٕ٘ف ِي ـ

د لشر ٜه د لشرم نمر ذفؽ ت لف ك اشتَٚم ٜه ٚ ت شرم نمر ذفؽ ت   ٌٕف  ح م نمر ذفؽ نيوه

ًف »دظقتف اشتجٚ ٜد  ًً ٌي َِ مي د لي افو ري ً ًف حي َؼي مي د لي افو ري ًف حي ًّ ًي َى مي د لي بد بد  يٚ ري :  يٚ ري
ٌ
ء ًمي ًَّ َ ٌف وٌػي اف ًّ ُّ  ي ي  ي

ًؽذد  د لي افو ري فٌؽي حي ًٚب فٌذي تيجي ًَ ٖينَّك ً  ٌفد ؾي ا  .شأني  ٌٚحَليري

ٔٚق  ؼـ ٍقا  ؼفد ؾَؼ  جؼٚء نق ا مؼٚف شؼذفؼؽ ًظًْؼ لفذفؽ ملٚ ـٚق اّلائؼؾ مؼـ  هؼؾ افًِؼؿ  ًرؾؼقق

 ثؼؼؿ اّـؼؼؾد مؼؼـ ظْؼؼ ك ؾؼؼٖـثر  تٌئهؼؼٚد ـؼؼٚق حٔؼؼًْم رجؼؼؾ ظؼؼذ دخؼؼؾ -تًؼؼٚػ اب راؼؼف–شؼؼًٔ  افثؼؼقرن 
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ٜو  ىًؼؼؼؼٚفد لفُْؼؼؼؼل نظِؼؼؼؼؿ ننؼؼؼؼؽ ضٔؼؼؼؼٛ ادًُؼؼؼؼٛد لنق ضًٚمؼؼؼؼؽ وق ـ:ؿؼؼؼؼٚ وفٔؼؼؼؼفد افتٍؼؼؼؼٝ فؼؼؼؼٔس يل حٚجؼؼؼؼ

 حتٚج.نمٚ  حالـد نن مـ نظذ درجٚت احلالـد لفذفؽ نـِٝ مْف  َّ ار

نق  ًِؼؼؼؿ نق افًُؼؼؼٛ  -لهؼؼؼذك مرتٌؼؼؼٜ ادتَؼؼؼغ-: نق ا ًٕؼؼؼٚق  ًؼؼؼًك دًرؾؼؼؼٜ ؾٚدَهؼؼؼقد مؼؼؼـ هؼؼؼذا

ؼٚ فؼف لّهِؼفد لضًب   اب روؼقاق–افهؼحٚ ٜ  احلالـ درجؼٚت ؾؼٖظالك هؼق افؼذن جيًِؼف نـؼاله لذ ه

د اجلًًؼؼؾ هؼؼذا نق ظؼؼذ  ؼؼ ـ -♀– فٌِْؼؼل  ًؼؼٓؿ -ظِؼؼٔٓؿ ـو  درجؼؼٚت نظؼؼذ ت هؼؼق  ؼؼؾ حؼؼال

 احلؼؼؼالـ نضٔؼؼؼٛ وُ  ٖـؼؼؼؾ  ُؼؼؼـ مل -♀– افٌْؼؼؼل ؾؼؼؼ٘ق اصؼؼؼتٌٚكد لُ ؾٔؼؼؼفد لرع لُ احلؼؼؼالـد

♥. 

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
33-     ٔ٘ ِٔ َعِبدٔد ايًَّد ِٔ َددأبِس ِبد ٍَ  -–َع ٘ٔ     »: َقدا ٍُ ايًَّد َٓدا َزُضدٛ ََ َي ٔؾدٞ   ♀َزٖخد

ُ٘ اي ًَِتٔكُط َٜ  ٔ٘ ٖٔ ََٚأِغَبا  ٌِ َٚاِيَشِب ِٛٔط  َٚايٖط ٘ٔاِيَعَصا  َِٓتٔؿُع ٔب َٜ  ٌُ ُٚن.«ٖسُد  . زٚاٙ َأُبٛ َنا
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
َُِّىٜد نلرد ؾٔف ح  ثغ: - تًٚػاب راف–ادهْػ  ـر  ٚب اف  ملٚ ذي

 احلؼؼؼؼ  ٞ اّلـ
ٌ
ؼؼؼؼٌ  اَّللَّ ٌَ ـٌ ظي ؼؼؼؼؼٚ ٌٌر َ ؼؼؼؼ ـي  -مؼؼؼؼؼٚ  –: حؼؼؼؼ  ٞ جي ؼؼؼؼٚ  : »ؿي

ٌ
ـً اَّللَّ ًشؼؼؼؼؼق ْيؼؼؼؼٚ ري ؼؼؼؼؼصي في خَّ ري

ْٚي»هحٚيب وذا ؿٚـ: اف: نق ظ ة ظْ  ظًِمء اّ قـافَٚ دش♀ صي في خَّ  :ؾّٚ ؾ لافًٚف شري

مًْؼؼٚ اشؼؼتثْٚءو ت افؼؼ رس  ن ؼؼٚ تُؼؼقق هلؼؼؿ لفٌؼؼرهؿد ؾتٍٔؼؼ  افًّؼؼقف هؼؼذا هؼؼق اّ ؼؼؾ ت اجلِّؼؼٜد لمؼؼرَّ 

ؼؼؼ»حؼؼؼٚفد فُؼؼؼـ اّ ؼؼؼؾ نق ؿؼؼؼقـ افهؼؼؼحٚيب َِّ افاملؼؼؼٚيضد ذـؼؼؼرك افَؼؼؼٚيض ظؼؼؼالء افؼؼؼ  ـ  ؼؼؼـ  ًتٍٔؼؼؼ   شصرخَّ

 هلؿ لفٌرهؿ.  د نن:افًّقف

 »ؿٚـ: 
ٌ
ـً اَّللَّ ًشق ٚ ري ْي صي في خَّ ًجًؾ  ♀ري ًىًف افرَّ

ٌَ تي َِ ٌيٌٚهٌف  ي نيَص ٌَؾ لي احَلٌي َقٌط لي ًَّ اف ٚ لي ًيهي ٌت اَف

ؼؼؼًع  ٌؼؼؼفٌ  ٌٍ َْتي َُِّىؼؼؼٜ هؼؼؼل دش ي َُِّىؼؼؼٜ مؼؼؼٚ هؼؼؼل  اف َُِّىؼؼؼٜد اف نق جيؼؼؼ  ادًؼؼؼِؿ صؼؼؼٔئهٚ ُ ً ًؼؼؼرؽ  :هؼؼؼذا مؼؼؼٚ  تًِؼؼؼؼ  ٚف

 لفٔس ت مقوعى   ـ ظذ مِؽ صخصو فف نل   ى فف ؾٔف. مٚفُفد ُ  ُقق مًرلؾهٚ مٚفُفد

 :وه ه األشق ء واألمقال التل تقجد ثالثة أكقاع

 د لهق افذن جٚء ت هذا احل  ٞ.ٕقعو  ِّؽ  ّجرد اُفتَٚط 

 ٚ َه  د لشٖٔتْٔٚ وق صٚء اب ت احل  ٞ افذن  ً كد لُ جيقز افتَٚضف.لٕقعو ُ  ِّؽ مىِ

قطة
ُّ
 باب إلل
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 ٜه ـٚمِؼؼٜافتَٚضؼؼف لافْؼؼقع افثٚفؼؼٞ: جيؼؼقز ا هؼؼذك ثالثؼؼٜ د د فُْؼؼف ُ ً ِّؼؼؽ وُ  ًؼؼ  تًر ٍؼؼف شؼؼْ وذه

  .نصٔٚء

ض بطف: م  ٓ يستفقل أواسذط  :فتَىف مُِفد ؿؼٚفقا ا: لهق افْقع اّلـ افذن مـ ٌٕ ن  ّٚلـ

د ؾؼ٘ق  ًؼض اّصؼؼٔٚء الـذ س، ويختؾذذػ أواسذط الـذذ س مذـ بؾذذٍد إلذك بؾذذد، ومذـ زمذذ ٍن إلذك زمذذ ن

  ِؼؼ د لُ تًؼؼؼتٓقن نلاشؼؼؼىٓؿ ت  ِؼؼؼ ى  خؼؼرد لهؼؼؼذا ّق مْٚضؼؼؼف لتَؼؼؼ  رك تًؼؼتٓقن نلاشؼؼؼط افْؼؼؼٚس ت

ؼتيٓقن ُ  ٖصؼٔٚء فِهؼحٚ ٜ احل  ٞ هذا ت -♀–راجعو وػ افًرؽد لؿ  مثَّؾ افٌْل  ًَ  تي

 .مٚهلؿ ت ظِٔٓؿ ًمٗثدرةه  تُقق لُ افٌُرد افْ ف ؾقاهتٚ ظذ  ْ مقق لُ افْٚسد نلاشط

 »ؿؼؼؼٚـ: 
ٌ
ـً اَّللَّ ًشؼؼؼق ْيؼؼؼٚ ري ؼؼؼصي في خَّ ؼؼؼٚ ♀ ري هي ًي نن مؼؼؼـ لجؼؼؼ  ظهؼؼؼٚد لهؼؼؼذك افًهؼؼؼٚ  دشٌت اَف

ٚ ت صجرةى شٚؿىٜد لوًٕم هل ظهٚ مِؽ  دمل ظِٔٓؼٚ ظّؼؾد ـتَِؼٔؿ  ٚ ّح د فًٔٝ ظهه ُه ـٕٚٝ ٌمِ

 مٚ زاد مْٓٚ لٕحق ذفؽ.

َقطٌ »ؿٚـ:  ًَّ اف ًَّ  دشلي ٌَؾٌ : » ُقق دلق افًهٚ مـ حٔٞ احلجٛد ؿٚـ طقَ لاف احَلي احلٌؾ نن:  دشلي

ٌيٌٚهفٌ »اد ق ؼؼؼؾ جؼؼؼ ب افؼؼؼذن فؼؼؼٔس  ٚفى َصؼؼؼ ني ٌيٌٚهفٌ »ؿقفؼؼؼف: ش لي َصؼؼؼ ني هؼؼؼذا وؼؼؼٚ ىف نق  ُؼؼؼقق  ؼؼؼٚ ُ  ًؼؼؼتٓقن ش لي

 نلاشط افْٚس. 

ًجًؾ »ؿٚـ:  ًىًف افرَّ
ٌَ تي َِ ؼًع »فتَىفد ؾٕ٘ف  ُِّؼف مٌؼٚذةد ؿؼٚـ: ا ًّْك ننف وذا ش  ي ٌٍ َْتي ًجؼًؾ  ي ًىؼًف افرَّ

ٌَ تي َِ  ي

د فُؼؼؼـ وق نن  ُِّؼؼؼف مؼؼؼـ حؼؼغ اُفتَؼؼؼٚط مٌؼؼؼ :ؾًّْؼؼؼك  ْتٍؼؼؼع  ؼؼف دش ٌؼؼفٌ  ٜه د لُ  ِزمؼؼف افتًر ؼؼؼػ شؼؼؼْ ٚذةه

ٌِؿ ننف فنخصى مًغد ؾٔجٛ ظِٔف نق  ًِّف فذفؽ افنخص.ا  فتَىف لؿ  ظي

نق  ًٖـ ل ْير ؾًٔم هؿ  جٌٕٚفد ؾر ًم  ُؼقق شؼٚؿىهٚ مؼـ  ففتَىف ذـر افًًِمء ننف  ِزماـًم ننف وذا 

د ؾ٘ذا شَط مْؽ إتٌٓ ٝ وفٔؼف  ًؼ  ؿِٔؼؾد ؾحْٔئؼذى ؿؼ  نح  اّؿر غ مْفد لـثرها مٚ  ًَط مْؽ رءو

 ًِؿ صخصو ننف شٚؿط مـ نح  اّؿربد ؾٌْٔف هؾ هق فؽ  ؾ٘ق ؿٚـ مـ  جٌٕٚف وٕف فٔس فؼفد ؾٕ٘ؼف 
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ت هذك احلٚفٜ جٚز فؼف نق  ٖخؼذك لنق  ْتٍؼع  ؼفد ؾؼ٘ق جؼٚءك  ًؼ  ذفؼؽد لؿؼٚـ: وٕؼف يلد فزمؼف ردكد حؼغ 

 ذاؿ.
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
32- ِٔ ِٜددٔد ِبدد ِٔ َش ِّٞ  َعدد ٓٔدد َٗ ٘ٔ    َخأيددٕد اِيُذ ٍُ ايًَّدد ٌَ َزُضددٛ ٍَ: ُضدد٦ٔ ِٔ ُيَكَطدد١ٔ  ♀، َقددا َعدد

َِٛزِم ؟ ِٚ اِي َٖٔ ، َأ ٍَ:  ايٖر ِٔ   »َؾَكا َِٚيدَتُه َٗا  ِٓٔؿِك ِِ ُتِعَسِف، َؾاِضدَت ِٕ َي ِْ ١َّٓ َؾ َٗا َض ِٖ َعسِِّؾ َٗا، ُث َٚٔعَؿاَص َٖا  َِٚنا٤َ اِعِسِف 

ِٕ َدا٤َ َ أيُب ِْ َِٓدَى، َؾ ََدا َيدو         َٚٔنَٜع١ّ ٔع  :ٍَ ٌِ؟ َؾَكدا ِْٔبد ِٔ َضداي١َّٔ اِي ُ٘ َعد ََٚضدَأَي  ،ٔ٘ ِٝد َٖا إَي ِِٖس: َؾَأنِّ ِٔ ايٖد َٔ َّا  ِٛ َٜ َٗا 

            َٚ َٗدا،  َٖا َزٗب َٜٔذدَد ٌُ ايٖػدَذَس، َسٖتد٢  ََٚتِأُند َُدا٤َ  َٖا، َتدِسُن اِي َٚٔضدَكا٤َ َٖا  َٗدا ٔسدَرا٤َ َََع  ٖٕ ِْ َٗدا َؾد َٗا؟ َنِع ِٔ   ََٚي ُ٘ َعد َضدَأَي

ِٚ ٔيًر٥ِِّٔ ايٖػا٠ٔ؟ َؾَكا ِٚ ٔيَأٔخٝو، َأ َٞ َيَو، َأ ٖٔ َُا  ْٖ ِْ َٖا َؾ  ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.«ٍَ: ُخِر
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
 ننؼؼؼؼقاع مؼؼؼؼـ لافثٚفؼؼؼؼٞ افثؼؼؼؼٚي افْؼؼؼؼقع حُؼؼؼؼؿ لؾٔؼؼؼؼف دهؼؼؼؼذا حؼؼؼؼ  ٞ ز ؼؼؼؼ   ؼؼؼؼـ خٚفؼؼؼؼ  اجلْٓؼؼؼؼل  

 »: ؿٚـ افَِىٜد
ٌ
ـً اَّللَّ ًشق ـَ فً  ♀ًشئٌؾي ري ٌرٌؾ ظي َل اَفقي د ني ٌٛ هي  افذَّ

ٌٜ ىي افٍوٜد  :افقرؾ هق شَي

ٚ»: -♀–ؾَٚـ افٌْل  هي ٚءي ـي  هق افُٔس افذن تقوع ؾٔف. :افقـٚء :شاَظٌرَؽ ٌل

«ٚ ٓي ؼ ٚ ي ٍي ٌظ هؼؼق مؼٚ تؼر ط  ؼؼفد لؿؼ  ًمه ـؼؼٕٚقا جيًِؼقق افؼذهٛ لافٍوؼؼٜ مؼـ افؼؼ ٕٕٚر  :لافًٍؼٚص :شلي

فؼؼر ط ً ًؼؼرؽ  جٓتؼؼغ:  ٚحلٌؼؼؾ  ٔئتؼؼف لفقٕؼؼفد لهؼؼذا ا دلافؼؼ راهؿ ت نـٔؼؼٚسد ثؼؼؿ ًتؼؼر ط  حٌؼؼؾى لٕحؼؼقك

ل ىر َؼؼؼٜ افؼؼؼر طد ؾّٚلائؼؼؼؾ  ًرؾؼؼؼقق نق هؼؼؼذك افر ىؼؼؼٜ فٍؼؼؼالقد لتِؼؼؼؽ ر ىؼؼؼٜ ؾؼؼؼالقد ل ًرؾٓؼؼؼٚ اّلائؼؼؼؾ 

ٜه مـ ـٚق  تًٚمؾ  ٚ  ؾ لؽركد ؾًٔرؾؼقق ر ىؼٜ  ًوؼٓؿ  ؼًٌض  ىر َؼٜ افؼر طد لـؼؾ ذفؼؽ  لخٚ 

 متًِؼو  ٚفًٍٚص.

ٚ»لؿقفف:  ٓي ٚ ي ٍي ٌظ نؼف ؿؼٚـ: نظؼـ ن ٔؼف  "افًِؼؾ"ظٌ  اب  ـ ا مٚف نا  ت ـتٚب  ٕيَؾ :شاَظٌرَؽ لي

د لناؼؼؼ  مًؼؼؼرلؽو  ًْٚ تؼؼؼف  ٌر ؼؼؼٛ احلؼؼؼ  ٞد ل وؼؼؼٌط "د لفًٔؼؼؼٝ  ؼؼؼٚفًغوق افهؼؼؼقاب ن ؼؼؼٚ  ؼؼؼٚفٌغ"

 اّفٍٚظ.

ٜه »ؿؼؼٚـ:  ؼؼْي ؼؼٚ شي ٓي َؾ رد ٜه » ؿقفؼؼف: دشًثؼؼؿَّ ظي ؼؼْي ؼؼٚ شي ٓي َؾ رد ؾٓؼؼٚ شؼؼْٜد لهؼؼذا ظؼؼذ شؼؼٌٔؾ رد ًي : نن  ِؼؼزف نق تً شًثؼؼؿَّ ظي

هؼؼؼؼق  :جؼؼؼقبد لؿٌؼؼؼؼؾ نق ٌٕؼؼؼؼ ن  ؼؼؼؼٚفتًر ػد ؾؼؼؼ٘ق ؿٌؼؼؼؼؾ افتًر ؼؼؼؼػ هْؼؼؼؼٚؿ اُفتَؼؼؼٚطد لمًْؼؼؼؼك اُفتَؼؼؼؼٚطافق
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َُِّىٜد ؾّـ لوؼع  ؼ ًك ظؼذ افَِىؼٜد ؾٕ٘ؼف هؼق افؼذن  ُؼقق مً  ؼٚ هلؼٚد ؾُٔؼقق نلػ لوع افٔ  ظذ اف ِتَىه

ؼؼ َُِّىؼؼٜ وُ  ًؼؼ  تًر ٍٓؼؼٚ  ؼؼٚ مؼؼـ ؽؼؼركد ل ُؼؼقق  تهب ؼؼٚد ؾٕ٘ؼؼف ُ  ِّؼؼؽ تِؼؼؽ اف ُه ٜه ٚد لُ  ُؼؼقق مٚف شؼؼْ

 ـٚمِٜ.

ؼؼ ا افؼؼذن  ُؼؼقق  تهب ؼؼوذه َُِّىؼؼٜ مي د لٚ  ٚف ُه فتَىٓؼؼٚ مؼؼـ اّرضد لمؼؼـ  ًؼؼ  اـ لوؼؼع  ؼؼ ك ظِٔٓؼؼٚ نل

ٕف تُقق ظْ ك نمٕٜٚد لنمؼٚ ادِؼتَط ؾٕ٘ؼف اّلـد ؾٕ٘ؼف  ًؼ  تًر ٍٓؼٚ شؼْٜ  ًؼتحَٓٚ اّلـ مؼٚ مل ؾ٘ذفؽ 

  تْٚزـ  ٚ فٌركد هذا اّمر اّلـ.

َُِّىٜانق ادِتَط وذا  -لإتٌٓقا هلذك-قق : نق افًًِمء  َقفادًٖ ٜ افثٕٜٚٔ  ًْؼل لؿؼٝ - دفتَط اف

َُِّىؼؼؼٜ مؼؼؼـ اّرض فاِؼؼؼ فتَىٓؼؼؼٚ ظؼؼؼذ نُ اد ؾٔجؼؼؼٛ ظِٔؼؼؼف نق  ْؼؼؼقن  ٚفتَٚضٓؼؼؼٚ تًر ٍٓؼؼؼٚد لنمؼؼؼٚ وق -اف

 ً . ٜه  ًرؾٓٚ ؾال تُقق فَى

ٔبؼؼ ٚد ؾِٔتَىؼؼف ل ًِؼؼؿ ننؼؼف ذل ؿّٔؼؼٜد لمل  ْؼؼق  ؼؼف افتًر ؼؼػد  ًؼؼض افْؼؼٚس  ؼؼرم صؼؼٔئهٚ ت اّرض مرم

ؼؼل ُِّ ؾٓؼؼٚ شؼؼْٜد ؽ مٌؼؼٚذةد ؾَٔقفؼؼقق: وذا ٕؼؼقم افتِّؼؼؽد ؾٕ٘ؼؼف ُ  ُِّٓؼؼٚ حتؼؼك لوق ظرَّ وٕؼؼًم ٕؼؼقم  ؼؼف افتّ

 ٌَ د  خؼؼالؽ ادِؼؼت ٛى ٜى  طد ؾؼؼ٘ق  ؼؼ ك ظِٔٓؼؼٚ  ؼؼ ً  ؼؼؾ تُؼؼقق  ؼؼ ك ظِٔٓؼؼٚ  ؼؼ  ؽهؼؼ حتؼؼك  ؼؼتؿ تًر ٍٓؼؼٚ فؼؼف  :نمٕٚؼؼ

د ؾتُقق   ك ظِٔٓٚ    مٌ  ٜه  .ؽَِ شْ

ؾٓؼؼٚد رد ؾٓؼؼٚد َٕؼؼقـ: ظي ًرد فؼؼق ٕؼؼ ف لنراد نق  ً  فتَىٓؼؼٚ  َهؼؼ  نخؼؼذهٚ فًٍْؼؼفد ننؼؼفال ْؼؼٚءه ظؼؼذ نق مؼؼـ 

َُِّىٜد لوًٕم افتَىتٓٚ  ْٔؼٜ افتِّؼؽ ؾتُؼقق  ٓٚفُـ وق اٝ شْٜ ؾٕ٘ؽ ُ آُِٚ: ّنؽ مل تِتَى  ْٜٔ اف

 ـٚفٌٚ ٛ هلٚ لافيٚمل.

ـذفؽ  َقـ افًًِمء: وق هذا ادتَِط ادتً ن افذن ٕقم  ٚفتَٚضف هلٚد ظ ف افتًر ػد فق ٕؼ فد 

مؼؼٝ فؼؼـ نظرؾٓؼؼٚ لشؼؼتٌَك ت  ؼؼ ن نمٕٚؼؼٜد شؼؼٖرجًٓٚ وػ مُٚ ؼؼٚد َٕؼؼقـ: لوق نرجًٓؼؼٚ وػ د لؿؼؼٚـ: مؼؼٚ

.  مُٚ ٚ ؾٕ٘ف  ُقق وٚمْٚه
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: ؾِق جٚء  ٚحٌٓٚ  ًؼ  ؾؼسةد لؿؼٚـ: نوؼًٝ صؼٔئهٚ هؼٚ هْؼٚد ؾرجؼع وفٔؼفد ؾَٔؼقـ: ننؼٚ ل ْٚءه ظِٔف

ر ؼؼؼػد لفؼؼؼذفؽ نمؼؼؼر مؼؼؼٚيل نرجًتؼؼؼفد َٕؼؼؼقـ: توؼؼؼّْٓٚ: ّنؼؼؼؽ افتَىتٓؼؼؼٚ ت ادؼؼؼرة اّلػ  ٌؼؼؼر ؿهؼؼؼ  افتً

َُِّىؼؼٜ نمؼؼرو خىؼؼرد ؾّؼؼـ لجؼؼ  فً  ٜه ؾًِٔتْؼؼل ظْؼؼ  افتَٚضٓؼؼٚ  ًّرؾؼؼٜ افْٔؼؼٜ لظؼؼ ف افتًؼؼ د اف ند ؾؼؼ٘ق افْٔؼؼٜ َىؼؼ

مؼؼؼٗثرةد لافْٔؼؼؼٜ هْؼؼؼٚ  ؼؼؼٚحٌٓٚ ظّؼؼؼؾد ؾؼؼؼ٘ق افْٔؼؼؼٜ لحؼؼؼ هٚ ُ تؼؼؼٗثر وُ مؼؼؼع افًّؼؼؼؾد وُ ت افرجؼؼؼقع وػ 

ؾَٜ.  اّ ؾد لهْٚ  ٚحٛ ظّؾ هق اُفتَٚطد افًزة  ٚفْٜٔ ادقا

ٜه »ف: ؿقف ْي ٚ شي ٓي َؾ رد د ثؼؿ  :نند شًثؿَّ ظي : نق ً ًرؾٓٚ ت ـؾ  قفى  ِزف افتًر ػد ل ٍٜ افتًر ػ ؿٚفقا

ٜى ن ُِّ  :ت ـؼؼؾ نشؼؼٌقعد ثؼؼؿ ت ـؼؼؾ صؼؼٓرد ـؼؼذا ذـؼؼرلاد لاّؿؼؼرب نت ـؼؼؾ مجًؼؼ َىؼؼٜ مؼؼردك نق افتًر ؼؼػ ف

 ك اد د.م افًرؽ  ٚ مـ ؽر ح    هذرادتٖخر ـد ؾًم ج قفذن ظِٔف دََاوػ افًرؽد لهذا 

َ تي »ؿؼؼؼؼٚـ:  ٌَ٘ق ملي ؼؼؼؼ َؽ ؾي ؼؼؼؼري ٚ»ًؼؼؼؼرؽ  ؼؼؼؼٚحٌٓٚد لمل  ؼؼؼؼٖت صؼؼؼؼخصو  ًرؾٓؼؼؼؼٚد مل تي  :نن شًَ ٓي ََ
ٌٍ َْ َٚشؼؼؼؼتي نن  دشؾي

َُِّىؼؼٜ مؼؼـ افؼؼذهٛ لافٍوؼؼٜ لؽؼؼرك  ؼؼٚ  ًؼؼتٓقن نلاشؼؼط افْؼؼٚسد ؿؼؼٚـ: ٖؾؼؼ ٜه »نٍؼ تِؼؼؽ اف ؼؼ ًي ٌد  ـَ لي ًُ َفؼؼتي لي

ؿي  ٜه » د ؿقفؼؼؼف:شٌظَْؼؼؼ ي ؼؼؼ ًي ٌد  ـَ لي ًُ َفؼؼؼتي  "ظَؼؼؼ  لد ًؼؼؼٜ"وَذ فؼؼؼق ـٕٚؼؼؼٝ لد ًؼؼؼٜ  :ٜو فؼؼؼٔس مًْؼؼؼٚك ن ؼؼؼٚ هؼؼؼل لد ًؼؼؼ شلي

شؼؼتٍْٚؿٓٚد لوٕؼؼًم ادؼؼرد  ُق ؼؼٚ لد ًؼؼٜ: نن ن ؼؼٚ وذا جؼؼٚء  ؼؼٚحٌٓٚ ا ّهؼؼىِح افٍَٓؼؼٚء ملؼؼٚ جؼؼٚز  ًٔٓؼؼٚ ل

د ؾٚفقد ًؼؼؼٜ هْؼؼؼٚ فؼؼؼٔس  ًّْؼؼؼك افقد ًؼؼؼٜ ردُّ  مؼؼؼؽزٌ في  ٜه نن  ؼؼؼٚب افقد ًؼؼؼٜ  دؿّٔتٓؼؼؼٚد وق مل تُؼؼؼـ افًؼؼؼغ  ٚؿٔؼؼؼ

 َِّ  .ؿ ظْٓٚ هْٚؿد لوًٕم  ًّْٚهٚ افٌِقنادتُ

ٌ٘ »ؿٚـ:  اؾي ٚ ذي ٓي ًٌ
ٚفٌ ٚءي ضي َهرٌ »نل لارثفد  دنل لـِٔف ٚد ٚحٌٓ : ننضٚفٌٓٚ شجي ـَ اف َّ ٚ ٌم َقمه نن نمْٚء  ش ي

َٔفٌ »ؾٝ ؾٔٓٚ نل  ً هٚد افًْٜ افتل ظرَّ  ٚ وفي هي ٖيدد هْٚ اّداء  ًّْك افتًِٔؿ لفٔس  ًّْك اّ قفٔغ  شؾي

 افَوٚء.ُقق ؾًؾ افقاجٛ ت لؿتفد افذن  َٚ ِف  اّداء افذن 

ٖي يفً » شي ٌٜ اَ ٌ ٌؼٌؾ » -♀–لشٖـ ز  و افٌْل  :نن شلي ؼٚفَّ ـَ وي ؼ لهؼذا افْؼقع افثؼٚي مؼـ  شظي

َُِّىٜد لهل افتل ُ جيقز افتَٚضٓٚد  كؾ م  كذ ن قذ دًرا طؾذك آحتؿذ ء مذـ : لافوٚ ط ؾٔٓؼٚ ؿؼٚفقا اف

 السِّ  ع، أو مـ ُّغ ر السِّ  ع.
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يؼؼؼؼٚ »: -♀–ؾَؼؼؼٚـ افٌْؼؼؼل  هلي ؼؼؼؽ لي ؼؼؼؼٚ في ٚ »ِتَىٓؼؼؼٚد نن ُ ت شمي هي اءي ؼؼؼؼٚ ٌحؼؼؼؼذي ٓي ًي ٌ٘قَّ مي ؼؼؼ ؼؼؼؼٚ ؾي ٓي َظ دي

ٚي ٚ ري ُّ هي ٌ ي تَّك جيي د حي ري جي ًؾ افنَّ ـً
َٖ تي ٚءي لي ٌرًد امَلي ٚد تي هي ٚءي َي ٌش نن مٚفُٓؼٚد لمًؼرلؽ نق ا  ؼؾ وذا تًرـؼٝ  :شلي

ظـ  ٚحٌٓٚ ؾسةه ضق ِؼٜد ؿؼ  تهؼؾ وػ صؼٓرد لصؼٓر ـد لثالثؼٜد ثؼؿ تًؼقد  ؼقف مؼـ اّيؼٚف  ؿ  توؾُّ 

ٚ: ّ ٚ مـ اّصٔٚء افتل تذهٛ لتًقدد لهذا ؿ   ُقق تسـؼف ت افر ٔؼعد ل ًؼ  إَوؼٚء وػ  ٚحٌٓ

ٌهٚ مْف.تؾسة افر ٔع  ً  صٓر ـ نل ثالثٜ   رجع وػ  ٚحٌٓٚد نل ؿر 

ـؼؼؼًم نق ن ؼؼؼحٚب ا  ؼؼؼؾ نل نؽِؼؼؼٌٓؿ اِق: هؼؼؼؿ نهؼؼؼؾ نمٕٚؼؼؼٜد ؾؼؼؼ٘ذا لجؼؼؼ لا صؼؼؼٔئهٚ مؼؼؼـ ا  ؼؼؼؾ فؼؼؼٔس 

 ترـقهٚ  ً  ذفؽ ترجع وػ  ٚحٌٓٚ. فهٚحٌٓؿد ر ًم منٝ مع و ِٓؿ ؾسةد ثؿ

ؼؼٌٚة "ؿؼؼٚـ:  ـَ افنَّ ؼؼ ًف ظي ٖي ي ؼؼ شي ـي  "لي ؼؼٚ َي ٚ»: ♀فؼؼف افٌْؼؼل  ؾي ؾتُؼؼقق مؼؼـ افْؼؼقع افثؼؼٚيد  شًخؼؼَذهي

« ٌٛ َئ َل فٌِؼؼؼذد يٌخٔؼؼؼؽد ني ٌّ َل  د ني ؼؼؼؽي ًَّٕمي ٌهؼؼؼلي في
ٌ٘ ؼؼؼ َـّ ظؼؼؼذ نق افنؼؼؼٚة مً  شؾي ًٜ  ؼؼؼٚفْقع افثؼؼؼٚيد لهؼؼؼق افؼؼؼذهٛ ؾؼؼؼ  ِحَؼؼؼ

 ٚسد ل ٚ ُ حيتّل ل ًتهؿ  ًٍْف ظـ ٌ ٌٚر افًٌٚع.لافٍوٜ نن  ٚ  ًتٓقن نلاشط افْ

ٚ»: -♀–لؿؼقـ افٌْؼؼل  ؼؼا ؼؼ فْٚ ظؼذ مؼؼـ  دشًخؼؼَذهي ًَ زد فؼؼتَط صؼؼٔئهٚ مؼـ افنؼؼٚةد نل مؼؼـ اد

 :ؾٕ٘ف  رو  غ ثالثٜ نمقرنل مـ  ٌٚر افٌٓٚئؿد 

د لخؼؼالـ هؼؼذك افًؼؼْٜ  َؼؼقف  تًر ٍٓؼؼٚد ثؼؼؿ  ًؼؼ  ذفؼؼؽ  ًؼؼتٍَْٓٚ اّمؼؼر اّلـ ٜه : نق تٌَؼؼك ظْؼؼ ك شؼؼْ

 لري  ًؼؼ
لى لؽؼؼر َظؼؼ  شؼؼْٜد لخؼؼالـ هؼؼذك افًؼؼْٜ  ٍْؼؼؼ ظِٔٓؼؼٚ ت ظٍِٓؼؼٚد لمؼؼٚ  هؼؼِح صؼؼٖ ٚ مؼؼـ تْئؼؼػى

مؼٚ ننٍَؼف ظِٔٓؼٚد  وفٔؼف افنؼٚة ل ىٌِؼف ً ٌؼرفٌ  ذفؽد ؾؼ٘ذا جؼٚء  ؼٚحٌٓٚ خؼالـ افًؼْٜ نل  ًؼ هٚد ؾٕ٘ؼف  ؼردُّ 

 . "هذا اخلٔٚر اّلـ"

 :ٓٚ ت افًؼْٜ نل  ًؼ  افًؼْٜد  ًْؼلافنؼٚة ل ٖـؼؾ حلّٓؼٚد ؾؼ٘ذا جؼٚء  ؼٚحٌ ف  ذ ًح : ننَّ اخلٔٚر افثٚي

 ذ ح افنٚة مـ حغ اُفتَٚط جيقز فف ذفؽد ؾٕ٘ف  رد فف ؿّٔتٓٚ.  

ٌَ : نق  ٌٔع افنٚة ل ً اخلٔٚر افثٚفٞ َُِّىٜ   ـ افنٚة افتل ٌ فتَىٓؼٚد ال ؿّٜٔ ثّْٓٚ ظْ كد ؾتُقق اف

د ؾ٘ق جٚء  ٚحٌٓٚ لوُ  ٜه  شتٍْؼ افَّٜٔ.التٌَك افَّٜٔ ظْ ك شْ



 
258 

 

ٚ»: -♀–صٔٚءد نل ثالثٜ خٔؼٚراتد لـِٓؼٚ داخِؼٜ ت ؿؼقـ ٌْٕٔؼٚ هذك ثالثٜ ن د شًخؼَذهي

ؼؼؼؼلٕؼؼؼؼ ب افًِؼؼؼؼًمء افهؼؼؼؼقرة افثٚفثؼؼؼؼٜد ؾَؼؼؼؼٚفقا و ؼؼؼؼٚ اّشؼؼؼؼِؿد اّشؼؼؼؼِؿ افثٚفثؼؼؼؼٜ لؾي  ٚ ظؼؼؼؼذ افهؼؼؼؼقرتغ هقِي وَّ

ؾَؼ   ُؼقق فِّهؼِحٜد نل  دافًٚ َتغد لظزت  ٚفْ ب لمل نظؼز  ُٚشؼتحٌٚب: ّق افْؼ ب نصؼّؾ

 فالحتٔٚط.

 ػ  ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
ِٜدَس٠َ   -39 َُٖس ِٔ َأٔبدٞ  ِٕ -  –َع ِّ  أ ٖٓٔبد ٍَ  ،♀ اي ِٚ      »: َقدا ٌٍ َأ َِْصد َيدا َضدَبَل ِإيَّدا ٔؾدٞ 

ِٚ َسأؾٍس  . زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚأٌٖ ايطٓٔ.«خٍـُّ َأ
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
 ٌَ ؼؼؼؼؼؼ ًَّ ؼؼؼؼؼؼٌؼد نل  ؼؼؼؼؼؼٚب اهؼؼؼؼؼؼذا افٌؼؼؼؼؼؼٚب لهؼؼؼؼؼؼق  ؼؼؼؼؼؼٚب اف ًَّ ؼؼؼؼؼؼٌي ف ًَّ ؼؼؼؼؼؼ ٌؼ ٌَ َؼد لافٍؼؼؼؼؼؼرؾ  ؼؼؼؼؼؼغ اف ًَّ ؼ ٌي  ٚفًؼؼؼؼؼؼُققد لاف

ؼؼؼ ًَّ ؼؼؼنَؼ هؼؼؼق افًَؼؼؼ د لٌَ  ٚفتحر ؼؼؼؽ: نق اف ًَّ ؼؼؼٌي مؼؼؼٚ اف ًَّ ؼؼؼقضد ل ؼؼؼٚب اف
ًٌ ؼ افًِؼؼؼًمء  َقفؼؼؼقق: هؼؼؼق ٌَ ؼي ؾٓؼؼؼق اف

ٌهٚ  ً   ٚب اجليًٚفٜد فنٌٓف  فد ؾٔذـرلٕف  ً ك.   قرةو مـ  قر اجليًٚفٜد لفذا ؾٕ٘ف  قرد ؽٚف

ؼؼ ًَّ ؾ مًؼؼٚ َٜ  ؼؼغ نصؼؼٔٚء متًؼؼ دةد نل ت نمؼؼقر متْقظؼؼٜد لافٍؼؼٚئز مؼؼـ هؼؼُٗء ًؼؼ:  ًّْؼؼك نق جًي ًؼ ٌَ لاف

 ًؾ.ادتًٚ َغ  ٖخذ افًٌؼد لهق اجلٚئزة نل اجلً 

ؼؼؼٚد تًَْؼؼؼؿ وػ ثؼؼؼالث ننؼؼؼقاع: هؼؼؼذا افتًَؼؼؼٔؿ افثالثؼؼؼل شؼؼؼٖذـرك ظؼؼؼذ  لفؼؼؼًِْؿ نق ادًؼؼؼٚ َٚت ظّقمه

 ادنٓقر.

ٚد لهق ـؾ مٚ لرد افْص  ؼافْقع اّلـ َه ًٜ ت : مًٚ َٚت ُ  قز مىِ ٚفْٓل ظْؼفد مثؼؾ: ادًؼٚ َ

–دد لؿؼؼؼؼؼ  ثٌؼؼؼؼؼٝ ت  ؼؼؼؼؼحٔح مًؼؼؼؼؼِؿ نق افٌْؼؼؼؼؼل رَ ؾًؼؼؼؼؼؾى دؼؼؼؼؼرف ـؼؼؼؼؼٚفِٓق لؽؼؼؼؼؼركد نل ادًؼؼؼؼؼٚ َٜ  ًِؼؼؼؼؼٛ افَّْؼؼؼؼؼ

ٌمفٌ »: ؿٚـ -♀ دي ٌَؿ ٌخٌَْز رى لي ًك ٌت حلي ٖينًَّمي ؽّس  ي ي ُي ٌصٌر ؾي ٛي  ٌٚفََّْردي
ًٌ ـَ في ؾ فْٚ ذفؽ ظؾ  دشمي

ٕي  د ؾ٘ ٚ درمٜرَ نق ـؾ مًٚ َٜ ىؾٔٓٚ   .دو

بق  باب إلسَّ
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ٚ ًٜ نل حؼر ؿ لمـ ذفؽ نيوه هؼ : لظذ خالؽ  غ نهؾ افًِؿ لهل لجٓٚق ظْ  ؾَٓٚئْؼٚ ؾٓؼق ـرا

  هؼذك مًؼٖ ٜ نخؼرمد فُؼـ ظؼذ افًّؼقف ت اجلِّؼٜ ٚ ٚفهقر نف  ٌرهؼ ؾو َِّ ًي افنىرٕٟد لهؾ افْٓل مً 

ءه  ًٌقض نل   لق ٌظقض. تداخؾ ت هذك ادًٖ ٜد ؾٓذك ادًٚ َٚ  ُ جيقز افًِٛ  ٚد شقا

: ادًؼؼؼٚ َٚت افتؼؼؼل جيؼؼؼقز افتًؼؼؼٚ ؼ ؾٔٓؼؼؼٚد نل افًؼؼؼٌؼ ؾٔٓؼؼؼٚد افًؼؼؼٌؼ لهؼؼؼق افًَؼؼؼ د جيؼؼؼقز ع افثؼؼؼٚيافْؼؼؼق

ء  ًقض نل   لق ظقضد ظُس افًٚ َٜد اّلػ ُ جيقز  ًؼقض نل   لٕؼ د هؼذك فافًٌؼ ؾٔٓٚ شقا

ؾ َهؼ قز  ٚفًقض ل ٌركد لهق افذن جٚء مًْٚ ت نلـ ح  ٞد لهق ح  ٞ نيب هر رةد لهؼق افَّْ 

 احلٚؾر دنل مٚ ؿٔس ظِٔفد لشٖذـرك  ً  ؿِٔؾل ػُّ لاخلً 

ؼؼٚ افْؼؼقع افثٚفؼؼٞ مؼؼـ ادًؼؼٚ َٚت َه : ادًؼؼٚ َٚت افتؼؼل  ؼؼقز  ؼؼال ٌظؼؼقضد ل ؼؼٚفًقض ُ  ؼؼقزد مىِ

ظؼؼؼذ ادنؼؼؼٓقر نؿؼؼؼقـ فُؼؼؼؿد لهؼؼؼق مؼؼؼٚ ظؼؼؼ ا مؼؼؼٚ لرد ت افؼؼؼْص ت حؼؼؼ  ٞ نيب هر ؼؼؼرةد هؼؼؼذا هؼؼؼق تًَؼؼؼٔؿ 

 افٍَٓٚء افثالثل.

ؼؼٚ  ؼؼٚفْقع افثؼؼٚ َه يد لؿؼؼ  ٕتحؼؼ ث ظؼؼـ افْؼؼقع افثٚفؼؼٞ ـؼؼذفؽد  ْؼؼٚءه ظؼؼذ شؼؼُٔقق تٍهؼؼِْٔٚ ـِؼؼف متًِ

ٌيؼي »: ؿؼؼٚـ -♀– افٌْؼؼل نق -  –مٍٓؼؼقف هؼؼذا احلؼؼ  ٞد حؼؼ  ٞ نيب هر ؼؼرة  ؼؼ  شُي شي

 ًَ  ؾٔف ًج  تحر ؽ افٌٚء نن ُ ًج
ى
د نل ؾٔف جٚئزةو وُ ت هؼذك اّمؼقر ًَ ؾد ؾال جيقز ادًٚ َٜ ظذ رء ؾو

 افثالثٜ. 

افْقع افثٚفٞ وُ ت هذك اّمقر افثالثٜ افتل ذـرهتٚ فُؿ  : ننؾٌ ًَ لؿِْٚ: وٕف ُ جيقز نخذ اجلً 

ؿٌؾ ؿِٔؾ ت افًَؿ افثٚفٞ: ّجؾ هذا احل  ٞ: ّق هذا احل  ٞ   ـ ظذ احلكد لننتؿ 

هق دخقـ اُشتثْٚء  ً  افٍْلد ؾٚحلُؿ  :ك افتل نلردهٚ اّ قفٔققق نق مـ  ٔغ احلقتًِّ

ٔب  ٔهٚ ـِ زد  ٚد ثؿ  ً  ذفؽ  ٖيت  ً ك ُقق ٍٕ َـّ ذفؽ ظذ نق اُشتثْٚء دهقر  ف اجلقا اشتثْٚءد ؾ 

 لاّ ؾ ظذ افًّقف اّلـ.
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ؼؼ ًَّ ؼد لهؼؼق  ؼؼذـ افًؼؼقض ت ادًؼؼؼٚ َٚت وُ ت ٌي ؾُٔؼؼقق افًّؼؼقف اّلـ ظؼؼذ افْٓؼؼلد ؾؼؼال جيؼؼؼقز اف

ـ   احلؼؼؼ  ٞ ؾٓؼؼؼذا د-♀–اّمؼؼؼقر افؼؼؼثالثد لهؼؼؼذك افتؼؼؼل ذـرهؼؼؼٚ افٌْؼؼؼل   ذـؼؼؼرت مؼؼؼٚ ظؼؼؼذ دا

 مؼؼؼٚ دلق ؾَؼؼؼط افثالثؼؼؼٜ اّمؼؼؼقر هؼؼؼذك ت حكؼؼؼهٚ ظؼؼؼذ ؾؼؼؼ ـ افْٓؼؼؼلد  ًؼؼؼ  اُشؼؼؼتثْٚء جؼؼؼٚء حٔؼؼؼٞ فُؼؼؼؿد

 .اّ ؾ هق هذا ظ اهٚد

د لاحلؼؼٚؾرد لؿؼؼ  ػُّ د لاخلًؼؼًؾ َهؼؼ: ننؼؼف ُ  ؼؼقز وُ هؼؼذك افؼؼثالثد لهؼؼق: افَّْ لادنؼؼٓقر ظْؼؼ  ؾَٓٚكٕؼؼٚ

ؽ ل غَّ افًًِمء هذك افثالثد لمْٓؿ نا  ؾَٚـ:  افَّْ  قكد هق افًٓؿ نن افرمل  ًؼٓؿى لٕحؼ :هؾظرَّ

هؼؼؼؼذك  دهؼؼؼؼق ادًؼؼؼؼٚ َٜ  ٚخلٔؼؼؼؼؾ( :: هؼؼؼؼق ادًؼؼؼؼٚ َٜ  ٚ  ؼؼؼؼؾد لاحلؼؼؼؼٚؾرػُّ مثؼؼؼؼؾ ادً شؼؼؼؼٚت لؽرهؼؼؼؼٚد لاخلًؼؼؼؼ

ًٌقض ظِٔٓٚ.  اّمقر افثالث افتل جيقز نخذ اف

ؼؼ ظؼؼذ افؼؼثالثد لُ  ً ادنؼؼٓقر ـؼؼًم ؿِؼؼٝ فُؼؼؿل َؼؼٚس ظِٔٓؼؼٚ ؽرهؼؼٚد لافرلا ؼؼٜ : نق احلُؼؼؿ مَتكو

ٓٚ ت ادًْكد لادًْك افذن ؾٔف هذك اّمؼقر افؼثالثد َٚس ظِٔٓٚ ؽرهٚ وذا اصسـٝ مًافثٕٜٚٔ ننف  ً 

ٜو ظذ اجلٓٚد.  هق مٚ ـٚق ؾٔف ؿقةو فًِِّّغد ل ُقق ؾٔف وظٕٚ

ؿ لؿِؼق ُؿ»لؿ  ثٌٝ ت ًمًْ  ا مٚف نا د ننف ؿٚـ:  ًُ ؼْيتٌ ًٌ  دشجٌٚهً لا ادًٌؼؼـغي  ٖيؼ  ُؿ لني 

ٌهٚ فًْكؼؼؼة افؼؼؼ  ـ  ٚفٔؼؼؼ د نل  ٚفًِؼؼؼٚقد نل  ٚف َِؼؼؼٛ  ؼؼؼٚ  ز ؼؼؼ  ا  ؼؼؼًمقد ؾٕ٘ؼؼؼف جيؼؼؼقز  ؼؼؼذـ ؾُؼؼؼؾ مؼؼؼٚ ـؼؼؼٚق شؼؼؼٌ

ؼؼقض ظِٔؼؼف ت ادًؼؼٚ َٚتد ؾؼؼٚفًِؿ لٕحؼؼقك  ُؼؼقق مؼؼـ هؼؼذا افٌؼؼٚب: ؾٔجؼؼقز حؼؼغ ذاؿد هؼؼذا ـؼؼالف  ًٌ اف

 . ٜه  افرلا ٜ افثٕٜٚٔد لهق ؿقـ متجف حََٔ

ٌيؼي »: ؿقفؼف: ظْؼ ن  ًؼض ادًؼٚئؾ ادّٓؼٜ ؿٌؾ نق ننتَؾ  ً  ذفؽ فِح  ٞ افؼذن  ًؼ ك: ؼ ش ُي شي

د شؼؼؼؼق ٌَ نن ُ جؼؼؼؼٚئزةه ء ـٕٚؼؼؼؼٝ اجلؼؼؼؼٚئزة مؼؼؼؼـ نجٌْؼؼؼؼلد نل مؼؼؼؼـ ادتًؼؼؼؼٚ  غد ؾًْؼؼؼؼ  افٍَٓؼؼؼؼٚء ُ جيؼؼؼؼقز نخؼؼؼؼذ ا

ئز ت ادًٚ َٚتد لوق ـٕٚٝ مـ اّجٌْل وُ ت هذك اّمقر افثالث.  اجلقا
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ٚ تزعد ننٚ نؿقفؽ ظذ ادنٓقر: ّق ادًٖ ٜ ؾٔٓٚ خالؽد لننتؿ تًرؾقق نق فق نق صخهه 

د لفُـ نمق ظذ ادنٓقر: "افٍرلشٜٔ"ٔؿ ت ـتٚب نضقـ مـ تُِؿ ت هذك ادًٖ ٜ هق ا ـ افَ

 فُل ٍٕٓؿ ادًٖ ٜ.

فًٌؼقا افُؼرةد لمؼـ ا: فق نق رجاله ؿٚـ ّؿقاف: تًٚ َقا ظذ نؿؼ امُؿد نل ظذ ادنٓقر  َقفقق

فًؼٝ مؼـ ادتًؼٚ َغد ؾِؼف مْؼل جؼٚئزةد ظؼذ ؿؼقهلؿ ُ  :  ًْؼلؾٚز ؾِف مْل لننٚ نجٌْل ظْٓؿد نجٌْؼل

ٌيؼي »: ؿؼؼٚـ -♀–ل جيؼؼقز ذفؼؼؽ: ّق افٌْؼؼ ؼؼ ء ـٕٚؼؼٝ اجلؼؼٚئزة مؼؼـ  :شُي شي نن ُ جؼؼٚئزةد شؼؼقا

 ادتًٚ َغد نل مـ ؽرهؿ.

ًٚفؼؼؼٜ  َٕؼؼؼؼقـ:  ؼؼؼؼقرتف  ؼؼؼقرة اجليًٚفؼؼؼؼٜد فُؼؼؼـ هْؼؼؼؼٚؿ ذطو تِؼؼؼؼػ ت ؾؼؼؼ٘ق ؿِؼؼؼؼٝ: ن ؼؼؼٔس هؼؼؼؼذا جي 

ٜو فِجٚظؼؼؾد  زكد مؼؼٚ هؼؼق  ننْؼؼٚ َٕؼؼقـ: وق مؼؼـ ذط اجليًٚفؼؼٜ نق  ُؼؼقق ت افْتٔجؼؼٜ مهؼؼِح اجليًٚفؼؼٜ جلؼؼقا

 هِحٜ ففد ؾحْٔئذى َٕقـ: ُ  هح.لهْٚ ُ م

ٜو  :د افرلا ٜ افثٕٜٚٔ ؿِٝ فُؿ ؿٌؾ ؿِٔؾنمٚ ظذ افَقـ افثٚي ؾ٘ق ـٚق ت هذك ادًٚ َٜ مهِح

ٓٚ ز ٚدةو ت مًرؾٜ افًِٚق لافٍهٚحٜ لافٌٔٚق ـٚخلىٚ ٜ ٔفًّقف ادًِّغ لفِ  ـد  ٖق  ُقق ؾ

مـ افًِقف افتل تٍْع ادًِّغد مٚداف  لؽرهٚد نل  ُقق ؾٔٓٚ ز ٚدةو ت افًِؿ افؼظلد نل ؽرك

 ًَّ ؼ ظِٔٓٚد ؾٓذا  ُقق مـ  ٚب ا حلٚؾ  ٚدًٚيد لنق هذك ٌي ؾٔٓٚ مهِحٜ فًِّقفد ؾٔهح نخذ اف

 افثالث فًٔٝ خٚ ٜ  ٚ.

لنمؼؼؼؼٚ مؼؼؼؼٚ ُ مهؼؼؼؼِحٜ ؾٔؼؼؼؼف حتؼؼؼؼك ت افٌؼؼؼؼ قد ؿؼؼؼؼ  تُؼؼؼؼقق مثؼؼؼؼؾ ادًؼؼؼؼٚ َٚت افر ٚوؼؼؼؼٜٔد َٕؼؼؼؼقـ ؾٔٓؼؼؼؼٚ 

ٜو هلؼؼؼؿ  تَق ؼؼؼٜ ن ؼؼؼ ا ؿد ظؼؼؼذ افرلا ؼؼؼٜ  مهؼؼؼِحٜ هلؼؼؼؿ لهؼؼؼق و ؼؼؼحٚح  ؼؼؼ  ؿد ؾحْٔئؼؼؼذى  مؼؼؼٚداف ؾٔٓؼؼؼٚ مهؼؼؼِح

ٚ ؾٔفد ؾٕ٘ف ُ جيقز نخذ اجلٚئزة ظذ افَقفغ. َه  افثٕٜٚٔ جيقز نخذ اجلٚئزةد لنمٚ مٚ ُ مهِحٜ مىِ
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
َِٜس٠َ -23 َُٖس ِٔ َأٔبٞ  ٕٖ -  –َع ِّ َأ ٖٓٔب ٍَ ♀ اي ٌَ َؾَسّضدا َبد   »: َقا ِٔ َأِنَخد ََ  ِٔ ِٝ َٔ َؾَسَضد ِٝ

َُداٍز،    َِٝظ ٔبٔك َِٜطٔبَل َؾًَد  ِٕ ُٔ َأ ََ َِٜأ َُدازْ          َٖٚٚٛ ال  َٛ ٔق ُٗد َِٜطدٔبَل َؾ  ِٕ َٔ َأ َٔد ََٚقدِد َأ  ِٔ ِٝ َٔ َؾَسَضد ِٝ ٌَ َؾَسّضدا َبد ِٔ َأِنَخد ، زٚاٙ «ََد

 ناٚن ٚابٔ َاد١. ٛمحد ٚأبأاإلَاّ 
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
 -♀– افٌْؼؼؼل نق افًؼؼؼٌؼد ـتؼؼؼٚب ت هر ؼؼؼرة نيب حؼؼؼ  ٞ -اب راؼؼؼف–نلرد ادهؼؼؼْػ 

َغٌ لي »: ؿٚـ شي َغي ؾيري ٚ  ي شه ؾي ؾيري ـَ نيَدخي رى هق مي ؼًمي
ٌَ َٔسي  ٌ ؼ ِي ؼٌٌؼي ؾي ًَ َق  ي ـً ني َٖمي : مًْؼك ذفؼؽ: ننؼف وذا ًلجؼ  شُ  ي

ٜو ت نحؼؼؼؼ  اّمؼؼؼؼقر افثالثؼؼؼؼٜ لهؼؼؼؼق: افَّْ  ٚ ثالثؼؼؼؼٜ د نل احلؼؼؼؼٚؾرد ؾؼؼؼؼ٘ق  ؼؼؼؼذـ اجلؼؼؼؼٚئزة هلؼؼؼؼػُّ ؾد نل اخلًؼؼؼؼَهؼؼؼؼمًؼؼؼؼٚ َ

  نحقاـ:

د ؾحْٔئذى  قز.احلٚفٜ اّلػ  : نق تُقق اجلٚئزًة مـ نجٌْلٍّ

: نق تُقق اجلٚئزًة مـ  ًض ادتًٚ َغد ؾٓذا احل  ٞ مًْٚ   ـ ظذ جقازكد احلٚفٜ افثٕٜٚٔل

ـً »فُـ  ؼط نق  ُقق ادتًٚ َقق متًٚل ـ ت احتًمـ افٍقز لاهلز ّٜد لهذا مًْك ؿقفف:  ُ  يَٖمي

ٌٌؼي نيَق  ي   .شًَ

: نق تُؼؼؼقق اجلؼؼؼٚئزة مؼؼؼـ مجٔؼؼؼع ادتًؼؼؼٚ َغد ؾٍؼؼؼل هؼؼؼذك احلؼؼؼٚـ: طؼؼؼٚهر هؼؼؼذا احلؼؼؼ  ٞ احلٚفؼؼؼٜ افثٚفثؼؼؼٜ

 افذن مًْٚ ننف ُ جيقز.

ئز ا ظْ ٕٚ ثالثٜ نحقاـ ت اجلقا   .: احلٚفٜ اّلػ: مـ نجٌْل ؾتجقزوذه

  .ظْ مٚ نرجع فِح  ٞ لشٖذحف مـ  ًض ادتًٚ َغ  قز  ؼطى 

 نق تُقق مـ مجٔع ادتًٚ َغد ؿٚفقا ُ  قز: ّجؾ هذا احل  ٞ.احلٚفٜ افثٚفثٜ: 
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د »لّجؼؼؾ ذفؼؼؽ ؿؼؼٚـ:  رى ؼؼًمي
ٌَ َٔسي  ٌ ؼؼ ِي ؼؼٌٌؼي ؾي ًَ َق  ي ـً ني َٖمي ؼؼ هؼؼق ُ  ي ؼؼَغٌ لي شي ؼؼَغي ؾيري ؼؼٚ  ي شه ؼؼؾي ؾيري ـَ نيَدخي ؼؼ ـَ لي مي ؼؼ مي

رو  ؼؼقي ٌؿؼؼًمي ًٓ ؼؼٌٌؼي ؾي ًَ َق  ي ـي ني ٌمؼؼ ؼؼَ  ني ؿي  لي
ؼؼَغٌ شي ؼؼَغي ؾيري ؼؼٚ  ي شه ؼؼؾي ؾيري ًْؼؼك ذفؼؼؽ: ننؼؼف وذا نمؼؼـ نق ً ًؼؼٌؼد ؾؼؼ٘ق لمد شنيَدخي

ًٌقض ـٖ ؿ هؿ مجٔع ادتًٚ َغ.   دخقفف  ُقق مـ  ٚب احلِٜٔد ؾُٔقق افنخهٚق افِذاق  ذُ اف

ا ظْ ٕٚ  قرتٚقد طٚهر هذا احل  ٞ   ـ ظذ حر ًّٓم:  وذه

ًٌقض مـ مجٔع ادتًٚ َغ ؾال جيقز.افهقرة اّلػ  : وذا ـٚق اف

ًٌؼقض مؼـ  ًؼض ادتًؼٚ َغد لافؼذن مل  ٌؼ : وذا ـٚقافهقرة افثٕٜٚٔ ؼقض ً ؼٗمي ا ذـاف
ًٌ ـ ننؼف فؼـ ف

ٚ هلؼؼؼؿ ت احؼؼؼتًمـ افٍؼؼؼقز  ؼؼؼذا افًؼؼؼٌؼد ؾحْٔئؼؼؼذى َٕؼؼؼقـ: وق دخقفؼؼؼف مًٓؼؼؼؿ  ّثٚ ؼؼؼٜ   ًؼؼؼٌؼد ؾِؼؼؼٔس مًؼؼؼٚل ه

ًٌقض هؿ مجٔع ادتًٚ َغد ؾيٚهر هذا احل  ٞ   ـ ظذ ادْع.ٖافً فد ؾُ  ق افذ ـ  ذفقا اف

ظذ ننف وذا ـٕٚٝ اجلٚئزًة مـ مجٔع ادتًٚ َغد ؾٕ٘ؼف ُ جيؼقزد وُ  :هذا احل  ٞ افذن مًْٚ   ـ

ؼؼنق ً ؼؼ ٌخ  ِد د  ٚدً ؾ  ٔؼؼْٓؿ ًد ؼؼؾد لادؼؼرا ِد د لذفؼؼؽ  ؼؼٖق  ؼؼ خؾ  ٔؼؼْٓؿ ؾؼؼرسو ح ُه ؾ افؼؼذن جيًؼؼؾ افًَؼؼ  حؼؼال

د لتِؽ افْٚؿٜ حًي  ٜو  تّؾ نق تٍقز لنق تٖخذ اجلٚئزةد ؾحْٔئذى جيقز.نل   خؾ  ْٔٓؿ ٕٚؿ

 مؼؼـ ـثؼؼرو  ذـؼؼر -  –احلؼؼ  ٞ افؼؼذن مًْؼؼٚد لهؼؼق حؼؼ  ٞ نيب هر ؼؼرة  وذا ظرؾْؼؼٚ ذفؼؼؽ: ؾؼؼ٘ق

 ادًؼؼؼؼٔٛ  ؼؼؼؼـ شؼؼؼؼًٔ  ظؼؼؼؼـ جؼؼؼؼٚء مؼؼؼؼٚ افٌؼؼؼؼٚب ت مؼؼؼؼٚ ن ؼؼؼؼح لنق  ثٌؼؼؼؼٝد لُ  هؼؼؼؼح ُ ننؼؼؼؼف احلؼؼؼؼ  ٞ ظِؼؼؼؼًمء

ؼؼٚد فُقٕؼؼف ومؼؼٚ: احلؼؼ  ٞ  ؼؼذا ؾَٓٚكٕؼؼٚ نخؼؼذ لؿؼؼ  د   د نل مؼؼـ  مؼؼـ فُقٕؼؼف نل مرؾقظه ؿؼؼقـ شؼؼًٔ ى

 مرشؾ شًٔ .

د لهؼؼق توؼؼًٔػ احلؼؼ  ٞد لحؼؼغ "افٍرلشؼؼٜٔ"ا ؼؼـ افَؼؼٔؿ ـتؼؼٚب لافرلا ؼؼٜ افثؼؼٚي افتؼؼل  ْؼؼٚ ظِٔٓؼؼٚ 

ٚؾر جيؼقز نق تُؼقق اجلؼٚئزًة مؼـ اجلّٔؼعد ؾد لاحليؼَه د لافَّْ ػُّ اخلً  ذاؿ: ؾ٘ق هذك اّمقر افثالث لهق:

د ل ًوٓؿ فٔس  ّحتّؾ.حتً الفق   ّؾ نق  ٍقز اجلّٔع  ٚجلٚئزةد نل ـٚق  ًوٓؿ دتّاله

ا مًؼؼؼٖ ٜ ادحِؼؼؼؾ لحرمؼؼؼٜ نق : هؼؼؼؾ  ثٌؼؼؼٝ هؼؼؼذلشؼؼؼٌٛ اخلؼؼؼالؽ  ؼؼؼغ افَؼؼؼقفغ ا احلؼؼؼ  ٞ نف ُ  وذه

 تُقق اجلٚئزة مـ اجلّٔع ؾٔٓٚ ؿقُق: ادنٓقر ظْ  ؾَٓٚئْٚ:
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 .ننف ُ   مـ ادحِؾد لُ  قز نق تُقق اجلٚئزة مـ اجلّٔع

ا ـٌرها مؼـ ـتؼٚب  د ننؼف ُ "افٍرلشؼٜٔ"افرلا ٜ افثٕٜٚٔ: افتل رجحٓٚ ا ـ افَٔؿد ل ْك ظِٔٓٚ جزءه

ؾ: ّق حؼؼؼؼؼ  ٞ نيب هر ؼؼؼؼؼرة اّلـ هؼؼؼؼؼق افثٚ ؼؼؼؼؼٝد لطؼؼؼؼؼٚهرك  ؼؼؼؼؼ ـ ظؼؼؼؼؼذ ظؼؼؼؼؼ ف اصؼؼؼؼؼساط  نؼؼؼؼؼسط ادحِؼؼؼؼؼ

 افتحِٔؾ.

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 

23- ٔ٘ ِٔ َعِبٔد ايًَّ ِٔ َدأبِس ِب ٍَ:    َع ٘ٔ    »ََا، َقدا ٍُ ايًَّد ٔبايٗػدِؿَع١ٔ ٔؾدٞ    ♀َقَطد٢ َزُضدٛ

ََٚقَعِت اِيُش َِْذا  ِِ، َؾ ُِٜكَط  ِِ ََا َي  ِّ َُٚصسَِّؾِت ايطُُّسُم َؾًَا ُغِؿَع١َُن  زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايبدازٟ. «ُدُٚن 
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
 ٍَ    :ًٜ هق حؼو مـ حَقؾ افتِّؽد لظْ ٕٚ احلَقؾافًن

  .ومٚ اِؽ -

  .نل حؼ ؾً ى  -

 ٔؼؼؼؼًْم حَؼؼؼؼقؾ  لهْؼؼؼؼٚؿ ؾؼؼؼؼرلؾ  ؼؼؼؼغ حؼؼؼؼؼ افتِّؼؼؼؼؽ لافًٍؼؼؼؼ د ؾؼؼؼؼ٘ق حَؼؼؼؼقؾ افتِّؼؼؼؼؽ ظؼؼؼؼذ افٍقر ؼؼؼؼٜد

افًٍؼؼؼ  ظؼؼؼذ افساخؼؼؼلد لفؼؼؼذفؽ ؿِْؼؼؼٚ: وق ت خٔؼؼؼٚر افًٔؼؼؼٛ ظؼؼؼذ افساخؼؼؼلد مؼؼؼٚ مل  ؼؼؼٖت دفٔؼؼؼؾو  ؼؼؼ ـ ظؼؼؼذ 

 افروٚ.

ٌهٚد ـٖق  ُقق لج  ؾٔف  ٍحٚتى  ٔوٚءد ن ٔس اؾّـ  صسم ـتٚ هٚد للج  ت ذفؽ افُتٚب ظٔ

ٚد نل نشؼٌقظغ ؼٚد نل  ؼقمغ مؼع ظِّؼف  ٚفًٔؼٛد نل نشؼٌقظه د ـذفؽأ ؾٕ٘ف فق تؼٖخر  قمه ا د  ؼؾ لفؼق صؼٓره

د نل تؼؼؼ ـ افَر ْؼؼؼٜ ظؼؼؼذ ننؼؼؼف ؿؼؼؼ  ريض  ؼؼؼذفؽ افًٔؼؼؼٛد ؾٕ٘ؼؼؼف جيؼؼؼقز فؼؼؼف افؼؼؼرد  ٜه حؼؼؼ مؼؼؼٚ داف مل  ؼؼؼرض  ؼؼؼف سا

  ٚفًٔٛد ؾ٘ق ظْ هؿ حؼ افًٍ  ظذ افساخلد ؾٓق خٔٚرو ضق ؾ ت افًٍ .

–ظْؼ  ا ؼـ مٚجؼٜ: نق افٌْؼؼل  ْؼؼٚ لد  ٔؼًْم حَؼقؾ افتِّؼؽ ظؼذ افٍقر ؼؼٜد لمْٓؼٚ حؼؼ افنؼًٍٜد لؿؼ  رً 

ـٌ »: ٚـؿؼؼؼ -♀ ؼؼؼٚ َي ؼؼؼؾد ٌظ حي ـي  ًٜ ًي ٍَ ؼؼؼ ؼؼؼ :شافنُّ َِّ د ؾؼؼؼ٘ق ا  ؼؼؼؾ وذا ًح ٜو ٚد َٚهٌلؼؼؼٝ مؼؼؼـ ظٌ نن ن ؼؼؼٚ ؾقر ؼؼؼ

 .َقفشتج  افْٚؿٜ نل افًٌر  ٍزع  نظٜ ل 

فعة
ُ
    باب إلش
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ٌِؼؿ  ٚفنؼًٍٜ فزمؼف نق  ً لفذفؽ ؿؼٚـ افًِؼًمء ىٚفؼٛ  ؼٚد لوُ شؼَط حَؼفد لفؼق مل  ؼرج : وق مؼـ ظي

  ًؼؼؼرمؼؼؼـ ادجِؼؼؼسد ؾٚدؼؼؼ ة فًٔؼؼؼٝ متًَِؼؼؼٜ  ّجِؼؼؼس افًِؼؼؼؿد لوٕؼؼؼ
ى
 :ًم  ٚفٍقر ؼؼؼٜد وُ نق  ْنؼؼؼٌؾ  قؼؼؼء

د لتثٚ  ظْف. بد لٕحق ذفؽ ؾ٘ق هذا مًٍق  كـًىٚسى

د لمًْٚهؼٚ :مٚ هل افنًٍٜ  ؿِٝ فُؿ ؼٚ فنق  :وق افًنًٍٜ هؼل حؼؼ اِؼؽى ُه ِنؼخص نق  ْتؼزع ٌمِ

ؼؼؼؼ :فٌؼؼؼؼرك فًٍْؼؼؼؼفد  ًّْؼؼؼؼك ًَ ؾ ادِؼؼؼؼؽ مؼؼؼؼـ  ؼؼؼؼ  ؽؼؼؼؼرك لجيًِؼؼؼؼف فًٍْؼؼؼؼفد ل ؼؼؼؼقرهتٚ: نق  ُؼؼؼؼقق اثْؼؼؼؼٚق ننؼؼؼؼف  ْ

ٜه منؼٚظٜد  ًْؼل منسـغ  ت ٌمِؽ ظغى  ٚ ت خِٓٚ افنؼًٍٜد لتِؼؽ افًؼغ لمهؼٚ منؼسـٚق ؾٔٓؼٚ ذـؼ

 خر افْهػد نل افثِٞ لافثِثٚقد لهُذا.ّح مهٚ افْهػ لاِ

ؾجٚء نح  افؼ ُغ ت ادِؽ ادنٚعد ؾٌٚع ٕهٌٔف فىرؽى ثٚفٞد ؾٔجقز فؼ ٌُف نق ً ىٚفٛ 

نق  ىٚفٛ  ٚفنًٍٜ ؾٔٓٚد ؾْٔتزظٓٚ مـ افثٚفٞ   ٚفنًٍٜد ت افًغ دؾ اُشتحَٚؾد ؾٔجقز فف

ؾَ   ٚع ٕهٌٔف ُ دخؾ  :صساهٚ  فد لفق مل  رض افثٚفٞد لنمٚ افثٚيأًٝ فف  ٚفثّـ افذن افذن  ٌ 

ا ؾٓذا حؼ اِؽى فِؼ ؽد  ْتزع  ف ٌمِؽ افثٚفٞد لجيًِف ت مٌُِف د ففد ؾٚفثٚفٞ لفق مل  رض وذه

د لنق تُقق ق تُقق ظذ افٍقر ٜد ؾٔىٚفٌ هقد لفق مل  رض افثٚفٞد فُـ  ؼط ن ٛ  ٚ مٌٚذةه

د لٕحق اله ـٚق مٗجَّ  ف  هٍتفد ؾ٘ق ـٚق افثّـ مٗجَّ  ٚصساها ثّـ افذن  ُب ُب حٚ د لوق ـٚق حٚ اله

 ذفؽ مـ افؼلط افتل نلردهٚ افًًِمء.

 »: ح  ٞ جٚ رد ؿٚـ: اّ ؾ ت هذا افٌٚب
ٌ
ـً اَّللَّ ًشق ٙي ري ٌٜ  ♀ؿي ًي ٍَ  دش ٌٚفنُّ

ٓؿو مـ ّ قفٔقق  تُِّقق ظـ ؿقـ افهحٚيب ؿٙد مٚ مًْٚهٚ  ؾ٘ق  ًوٓؿ ؿٚـ: حيتّؾ ننف ؾي ا

ٙي » نق افهحٚيب وذا ؿٚـ: غافهحٚيبد لفُـ َٕقـ: مجٚهر اّ قفٔ ش ♀ افٌْلُّ ؿي

ٜه ت رؾع احل  ٞ  : ًّْك  .هل ـًم احلٚـ ل حُٚ ٜ د♀ٌِْل فننف نمرد ؾتُقق سحي

 :  ثالثٜ نمقر  تّٔزلق -ِٔٓؿظ اب روقاق–ؾ٘ق افهحٚ ٜ 



 
269 

 

د ٕٚهٔؼؽ  -♀–ٓؿ: ؾؼ٘ ؿ مل  ُقٕؼقا  ًْؼٌقق فٌِْؼل ظً ري : لي اّمر اّلـ صؼٔئهٚ دؼتّاله

 ٓؿ ت ذفؽ ـثرة. ًه هي نق  ُقق مٌِقضهٚد لؿي 

 -♀–لُ نحؼؼ   ًؼؼ  ن ؼؼحٚب رشؼؼقـ اب  دمًؼؼرؾتٓؿ  ًِؼؼٚق افًؼؼرب :اّمؼؼر افثؼؼٚي

 نظِؼؼؿ لهؼؿ لًؾهؼحًٚئٓؿد افًؼؼرب نؿحؼٚح -ِؼٔٓؿظ اب روؼؼقاق– ؾؼ٘ ؿ مؼْٓؿد افًؼؼرب  ًِؼٚق نظِؼؿ

ؼؼؼؼٚ  ًؼؼؼؼ هؿ  ُثؼؼؼؼر جيؼؼؼؼقز نق  ؼؼؼؼرلن  -♀– افٌْؼؼؼؼل  ُؼؼؼؼالف لدُئِؼؼؼؼفد ؾُٔؼؼؼؼػ تَؼؼؼؼقـ: وق رال ه

–احلؼؼؼؼؼؼ  ٞ  ؼؼؼؼؼؼؼٚدًْكد لاْؼؼؼؼؼؼع افٍهؼؼؼؼؼؼؼٔح افًؼؼؼؼؼؼٚمل  ؼؼؼؼؼؼؼ ُئؾ افٌِؼؼؼؼؼؼٜ ادٌؼؼؼؼؼؼؼٚذ فًؼؼؼؼؼؼًمح افؼؼؼؼؼؼؼقحل مؼؼؼؼؼؼـ افٌْؼؼؼؼؼؼؼل 

ٚ فٔس ؾٓذاأ  ٚدًْك  افَْؾ مـ -♀  .فأللػ ترؿو  هق  ؾ ؾحًٛد تْٚؿوه

 ؾؼ٘ق د♥نظِؼؿ افْؼٚس  ٍَٓؼٌف  -ق اب ظِؼٔٓؿروؼقا –: نق افهؼحٚ ٜ افثٚفٞ مراّ

ٚ ٓه  . ً هؿ مـ  ًِّٓؿ نُ حرن   افهحٚ ٜد  ًِّف ُ ؾَ

 ؾًّْؼؼؼؼك  ُؼؼؼؼذاد -♀–اّ ؼؼؼؼؾ نق افهؼؼؼؼحٚيب وذا ؿؼؼؼٚـ: ؿٙؼؼؼؼ افٌْؼؼؼؼل  :ظؼؼؼذ افًّؼؼؼؼقفل

د لهذك مًٖ ٜ ن ؼقفٜٔ ♥ نمر ـًم  فد لمٖمقرو  د♀ فٌِْل مرؾقعو  ننف ذفؽ

ا مٚ تً  نضِٝ ؾٔٓٚ  ذـر ت دِٓٚ. ًض افقء: ّ ٚ ـثره

ٌٜ »ؿٚـ:  ًي ٍَ ٙي  ٌٚفنُّ هل إتزاع ٕهٔٛ افؼ ؽ وذا  ٚظف فىرؽى ثٚفٞد ل :ظرؾْٚ افنًٍٜد شؿي

ؿَ »ؿٚـ:  ًي ََ  ً َ
ٚ ملي ؾد مي ـً ؿَ »د ؿقفف: شٌت  ًي ََ  ً َ

ٚ ملي ؾد مي ـً ـٍ ذفؽ ظذ نق  "ـؾ" شٌت  مـ  ٔغ افًّقفد ؾ 

د لهذا   ـ ظذ نق اّصٔٚء افتل  ُقق ؾٔٓٚ مٌ ـؾ مٚ مل  ًَؿ ؾ٘ق  ٜه نٚع: ّنف ؿٚـ: ِؽو مً ؾٔف صًٍ

ؿَ » ًي ََ  ً َ ٚ ملي  ش.مي

د  ٖق ـٕٚٝ اّرض ظؼذ شؼٌٔؾ ادثؼٚـ: ٕهؼٍٓٚ افنؼًميل فز ؼ د لٕهؼٍٓٚ  فق ـٚق ادِؽ ؽر منٚعى

ؼؿَ » ؼؼؼؼؼؼؼاجلْقيب فًّرلد ؾ٘ ٚ مًَقمٜد ؾٚدَهقد:  ًي ََ  ً َ ٚ ملي ٚد ؽؼر ـؼؾ مؼٚ ـؼٚ :ننش مي ق ادِؼؽ ؾٔؼف منؼٚظه

 لاوح ادًٚملد هذا هق طٚهر احل  ٞ.
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ٚد  دلهؼؼذا افؼؼذن نخؼؼذ  ؼؼف ؾَٓٚئْؼؼٚ : وٕؼؼف ُ تُؼؼقق افنؼؼًٍٜد وُ ؾؼؼًٔم  ُؼؼقق ؾٔؼؼف ادِؼؼؽ منؼؼٚظه ؾَؼؼٚفقا

اد ؾٕ٘ف ُ صًٍٜد لظِّقا  ذا اجلزء مـ احلؼ  ٞد لهؼق س ؼحو ت اف ُفؼٜ  لنمٚ وذا ـٚق ادِؽ مٍرزه

 ظِٔف.

ٜي »ـ: ؿٚ :تتّٜ احل  ٞ ًي ٍَ َٝ افىًُّرًؾ ؾيالي ًص ؾي ًسد َٝ احَلًً لًد لي ًي ؿي ا لي ذي
ٌ٘ -♀–ؿقفف  دشؾي

َٝ احَلًؼؼؼؼؼؼؼً لدً »:  ؼؼؼؼؼؼؼ ًي ؿي ا لي ٌ٘ذي ؼؼؼؼؼؼؼ ئؼؼؼؼؼؼؼ ة اختً  شؾي ؼؼؼؼؼؼؼٚ هؼؼؼؼؼؼؼذك اجلِّؼؼؼؼؼؼؼٜ افزا ًه –ِؼؼؼؼؼؼؼػد هؼؼؼؼؼؼؼؾ هؼؼؼؼؼؼؼل مؼؼؼؼؼؼؼـ ؿؼؼؼؼؼؼؼقـ افٌْؼؼؼؼؼؼؼل ضٌ

  م رجٜ  هل نف -♀

 م رجٜ ِٜاجلّ هذك "نق: -اب راٜ ظِٔف–ؾَ  ذـر ن ق حٚتؿ افرازن ا مٚف ادح ث اجلِٔؾ 

ٜه  لفًٔٝ ا  ؾؼ٘ق لفؼذفؽ د"♀ فٌِْؼل مرؾقظ  اجلِّؼٜد هؼذك ت افٍَٓؼل ا صؼُٚـ مؼـ ـثؼره

ؼؼؿَ »: ؿقفؼؼف ت فِحؼؼ  ٞ افٍٓؼؼؿ  ؼؼٚب مؼؼـ نهؼؼل ًي ََ  ً َ ؼؼٚ ملي ؼؼؾد مي ـً ٜه ت ؾّٓٓؼؼٚد نف د شٌت  لفؼؼذفؽ تُؼؼقق دؿَٔؼؼ

 فٔس ـذفؽ 

َٝ احَلًؼً لدً »ؿٚـ:  ًي ؿي ا لي ٌ٘ذي  ّٔؼز اّمؼالؿد  ًقجؼ  حؼ   تِؼؽ اّمؼالؿد ؾ لؿًؼٝ احلؼ لد نن  ؼغش ؾي

َٝ افىًُّرًؾ »ؿٚـ:  ؾي ًسد ٜي »ؾقج  ضر ؼو  كؽ  ْٔٓٚد ش لي ًي ٍَ  ؾحْٔئذى ُ صًٍٜ.د شؾيالي ًص

ا ؿِٝ فُؿ ٚ و ٚ مرؾقظٜد لفْؼ :و ٚ ًم رجٜد لؿٔؾ :وق هذك اجلِّٜد ؿٔؾ :وذه حٓٚ ظّقمه

َٝ احَلًً لدً » ٌض افْيرد ؿقفف:  ًي ؿي ا لي ٌ٘ذي ز ٕهٔٛ ـؾ لاح ى مًْٓم ؾرٌ ز ادِؽد لنً َّٔ  ًّْك ننف وذا اش ؾي

رؽ ح ُّ  ًً لاّلائؾ  ًرؾقق نمالـٓؿ  دٌمِؽ اّلـ ظـ ٌمِؽ افثٚيد ومٚ  نجر لهذا هق احل د ؾ

ٌهٚ ت افنجرد ؾٔزرظقق اّمذد لؽرك مـ افنجر افذن ً ًرؽ  ف ح  اّمالؿد لذفؽ ؾ٘ق  لؽٚف

ْي »: -♀–ؿقـ افٌْل  ي مي رَّ ـَ ؽي ـي اًب مي ًي يَرضٌ في َّ مْٓٚ هذك احل لد افتل ًتًرؽ  ٚ  شٚري ا

 مالؿ ظْ  اّلائؾ.اّ
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ؼًرًؾ »ؿؼٚـ:  َٝ افىُّ ؼؼ ؾي ًسد رؾو  ؼؼغ اّمؼالؿد ؾٕ٘ؼؼف ت هؼذك احلٚفؼؼٜ  ُؼقق ُ صؼؼًٍٜ ضؼ ٝنن ًجًِؼؼ: شلي

 ؾؼًٔم ؿؼقُق -ظِؼٔٓؿ اب راؼٜ– ْٔٓٚد هذك اجلِّٜ شٖرجع هلٚ  ً  نق نذـؼر فُؼؿ اخلؼالؽد فٍَٓٚئْؼٚ 

 :ًٜافنٍ ت خِف

 زد لهق ادنٓقر ظْ  ادتٖخر ـ.ٍري نٚع ؽر ادً : وق افنًٍٜ تُقق ت ادً ؾَٔؾ

صؼسؿ مؼع جؼٚرٌك ت اغد ؾٔؼ خؾ اجلؼقارد لت ـؼؾ مؼـ َي : وق افنًٍٜ ت خؾ ت ـؾ متالٌ ؼلؿٔؾ

اصؼؼؼؼسـقا ت ضر ؼؼؼؼؼى خؼؼؼؼٚص مؼؼؼؼـ حَؼؼؼؼقؾ اُرتٍؼؼؼؼٚؾ اخلٚ ؼؼؼؼٜ  قا مؼؼؼؼـ حَؼؼؼؼقؾ افًٚمؼؼؼؼٜد ـؼؼؼؼٖق  ُقٕؼؼؼؼ حؼؼؼؼؼٍّ 

 حلٚفٜ وًٕم  ًتحؼ  ٚ افنًٍٜ.فًِٚمٜد ؾٕ٘ف ت هذك ا

لتِّٔذك  َقـ افٌْل  تَل اف  ـ ٕتك هلٚ افنٔ ا: لهل افتل شت ـ ن حٚب افرلا ٜ افثٕٜٚٔال

ٌٌفٌ »: -♀– َي ؼُّ  ٌهي ًر نيحي ا »نن  ًم جٚلركد ؾَٔؾ فف: مٚذا تَقفقق ت هذا احل  ٞ  شاجَلٚي وٌذي

َٝ احَلًً لدً  ًي ؿي   شلي

: وق هذا احل  ٞ:  ا لي »ؿٚفقا َٝ احَلًؼً لدً وٌذي ؼ ًي د  ٚحلؼ لدش ؿي ؼ :ادؼرا  ت اجلِّؼٜ افثٕٚٔؼٜد لهؼق: مؼٚ ًؾند

َٝ افىًُّرًؾ » ؾي ًسد ؾال  ٍُؼل جًؼؾ احلؼ د  ؼؾ ُ ؼ  مؼـ حؼ ى لضر ؼؼد ؾحْٔئؼذى ُ  ُقٕؼٚق ًمنؼسـغ ش لي

د  ؼٚفىر ؼ ظؼذ ت  هْؼٚ افرلا ؼٜ افثٕٚٔؼٜ ؿؼقـ متجٚلر ـد لوًٕم  ُقق مٍْهؾ  ًْٔٓم ضر ؼؼ ظؼٚفد لادؼرا

ؼؼ :  ٞاحلؼؼ ؼؼٚ لحؼؼؼ اُرتٍؼؼٚؾ ؾٔؼؼف ظؼؼٚفد لنمؼؼٚ وذا ـؼؼٚق افىر ؼؼؼ مً افىر ؼؼؼ افؼؼذن  ُؼؼقق ظٚمب ؼؼٚ خٚ ب َه ٌِ ٚ

 ًٜ.ٍَ جٚر حؼ افنُّ فِ جٚر ـد ؾ٘ق 

 لشٌٛ ؿقهلؿ هذا نمراق: 

 : افتًِٔؾد ؾ٘ق ادًْك مـ افنًٍٜ رؾع افيرد لافير مقجقد حتك ت اجلقار.اّمر اّلـ

ٌٌفٌ »: ؿٚـ -♀–: مٚ جٚء ظـ افٌْل اّمر افثٚي َي ؼُّ  ٌهي  .شاجَليًٚر نيحي

د ؾ٘ق ؿقـ افٌْل  –لفُـ افَقـ اّلـ هق افذن ظِٔف افًّؾد لهق اّؿرب دفٔاله

ٌٌفٌ »: -♀ َي ؼُّ  ٌهي ًر نيحي مًْٚك افؼ ؽد لؿ  ؿٚـ اّظنك:  نجٚرتْٚ  ْٔل ؾٕ٘ؽ  شاجَلٚي
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ّد  (د لؿه ك  جٚرتف مـ   َه  زلجتفد لش : ّق افضٚفؼو َـّ ٚرجؾ  تِط  ٔٝ افزلجٜ جٚرةه د ؾ 

د  ٚجلٚر ت ح  ٞ افٌْل  : ؿقفف  غ تًٚرض ؾال افؼ ؽد نن -♀–ظذ نق ادرا

ٌٌفٌ » َي ؼُّ  ٌهي ًر نيحي  د ل غ هذا احل  ٞ.شاجَلٚي

ُه لاّمر افثٚي ـٜ ادنٚظٜ نـ : نق ادًْك فٔس مٌَق د لفق زظذ وضالؿفد ؾ٘ق افير ت افؼا

ر ؿ   هؾ وػ افًٌٔ د لفذفؽ ؾ٘ق افَقـ اّلـد لهق ادنٓقر نضَِْٚ ـؾ ضر: فقج ٕٚ نق افي

 د ؾٚجلٚر فٔس فف حؼ افنًٍٜ.ػي لَ ء لاّي ٚاّ حد لهق افذن ظِٔف افًّؾ ت افَو قهْٚ ئظْ  ؾَٓٚ

ء  لوق ـٚق اّدب نق ادرء وذا نراد نق  ٌٔع داركد نق  ْير جلٚركد ؾر ًم ـٚق جٚرك  رؽٛ  ؼا

َب   داركد  ٌع نق نراد جٚرك نق -  –شً   ـ نيب لؿٚص  نق لؿ  جٚءٚد افٌٔٝد ؾ٘ق فِجٚر ح

 ن ٔع لوًٕم اف ارد ن ٔع ُ وي: ؾَٚـ افثّـد هذا تًتحؼ ُ دارؿ وق: فف ؾَٔؾ داركد ثّـ ت لؽٚػ

رك د جقا َُِّف اّظذد  ٚفثّـ اف ار ؾٚصسم: -  – ذفؽ شً و  ؾٌِغ شً ى  لفذفؽ و ٚهٚد لم

ر ؾ٘ق د ل تير  ف وق ـٚق ظُس ذفؽ.دً ـٚق وذا  جٚرك  ْتٍع اجلقا  ْٚه

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
28-ِٔ ََُس  عبد اهلل َع ِٔ ُع ََُس قاٍ:  ِب ِٕ ُع ِِ ُأٔصِ  "َأ َِٝبَس َي ِّٞ َأَصِبُت َأِزّضا ٔبَد ٘ٔ ِإ ٍَ ايًَّ َٜا َزُضٛ

َُسُ    َُدا َتدِأ ُ٘ َؾ ِٓد َٔ ِٓٔدٟ  َِْؿَظ ٔع ٍَ:   ؟٘ٔٔبد  ََْٞاّيا َقطُّ ٖٛ َأ َٗدا     »َقدا ََٚتَصدٖدِقَت ٔب َٗا  ِٕ ٔغد٦َِت َسَبِطدَت َأِصدًَ ٍَ:   «ِإ َقدا

َُٜباُع أصًٗا،  ُ٘ َيا  ْٖ َُُس َأ َٗا ُع َُٜٚؾَتَصٖدَم ٔب ََٚياال  َُٖ  ، قاٍ: ؾَتَصٖدَم عُس ٔؾٞ اِيُؿَكدَسا٤ٔ  بتاع  ُٜٛ ََٚيا   ،َُٜٛزُخ 

ٌِ ايًَّ ،َٚٔؾٞ ايسَِّقأب ،٢َبَٚٔؾٞ اِيُكِس ٌِ ،َ٘ٔٚٔؾٞ َضٔبٝ ِٔ ايٖطٔبٝ ـٔ ،َٚاِب ِٝ ٌَ  ،َٚايٖط َِٜأُن  ِٕ َٗا َأ َٝ َٚٔي  ِٔ ََ َٓاَح َع٢ًَ  َيا ُد

ٍٍ ؾٝ٘ ِّ َُ ََُت َِٝس  َِ صدّٜكا َغ ُِٜطٔع َُِعُسٚٔف أٚ  َٗا ٔباِي ِٓ  زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ. "َٔ
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
 ؾٔف ؾِٔس ن ؾو  ّنف ـتٚ هٚ: لجًِف -تًٚػ اب راف–ْػ هذا ـتٚب افقؿػد لؿ  نلردك اده

ـو مؼـ صؼخصى لاحؼ د ؾُٔؼقق مؼـ ظَؼقد ذات ا رادة ادٍْؼردةد لهؼق اثْغ  غ مًٚؿ ةو  د لوًٕم هق  ؼذ

ٚ ُ  ٚ هٚ.زُّ مـ ظَقد افتَّ   ظٚتد لفذا ٕٚشٛ نق جًيًؾ ـتٚ ه

–افٌْؼؼؼؼؼؼؼؼل  لافقؿؼؼؼؼؼؼؼؼػ مؼؼؼؼؼؼؼؼـ نؾوؼؼؼؼؼؼؼؼؾ افَر ؼؼؼؼؼؼؼؼٚتد حتؼؼؼؼؼؼؼؼك ؿٔؼؼؼؼؼؼؼؼؾ: وٕؼؼؼؼؼؼؼؼف مل  ُؼؼؼؼؼؼؼؼـ نحؼؼؼؼؼؼؼؼ و مؼؼؼؼؼؼؼؼـ ن ؼؼؼؼؼؼؼؼحٚب

ةى  ذا د-♀ ـى  ٌجؼؼؼ ي  مؼؼؼٚ -روؼؼؼقاق اب ظِؼؼؼٔٓؿ– نلؿؼؼؼٚؾٓؿ مؼؼؼـ لـثؼؼؼر نلؿؼؼؼػد لؿؼؼؼ  وُ لمؼؼؼٚ

 ت دخِؼؼؼؼٝ ـِٓؼؼؼؼٚ لؿتؼؼؼؼفد ت -♀–زفؼؼؼؼٝ مًؼؼؼؼتّرةه هلؼؼؼؼؿ وػ لؿتْؼؼؼؼٚ هؼؼؼؼذاد ؾؼؼؼؼ٘ق م  ْؼؼؼؼٜ افٌْؼؼؼؼل 

ٜه  ؾٖلؿؼؼؼؼؼؼؼؼٚؾٓؿ اِقد ادًؼؼؼؼؼؼؼؼج   نجؼؼؼؼؼؼؼؼرهؿ ؾؼؼؼؼؼؼؼؼ٘ق لفؼؼؼؼؼؼؼؼذفؽ د-♀– افٌْؼؼؼؼؼؼؼؼل مًؼؼؼؼؼؼؼؼج  ت داخِؼؼؼؼؼؼؼؼ

 .ظِٔٓؿ اب روقاق  وهلؿ مًتّر

ق هلؼؼؼؼؿ ؿؼؼؼؼؼ ف افًؼؼؼؼؼٌؼد ننق ؾوؼؼؼؼؼؾ افهؼؼؼؼحٚ ٜ ظيؼؼؼؼؼٔؿد لفؼؼؼؼؼق مل  ُؼؼؼؼػ مؼؼؼؼؼـ ؾوؼؼؼؼؼِٓؿ وُ  :لادَهؼؼؼؼقد

ٚ اختؼؼؼؼٚرهؿ ؿؼؼؼ   اب لنق د♀لمهؼؼؼٚحٌٜ افٌْؼؼؼؼل   لشؼؼؼؼالمف اب  ؼؼؼؼِقات فٌْٔؼؼؼف ن ؼؼؼؼحٚ ه

 .ظِٔف

 قفالوَ كتابُ
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ـو ؾٚو :ادَهقد ظـ حٚجتؼفد ؾٕ٘ؼف  ؾنق افقؿػ مـ افَرل ٚت افًئّٜد افتل مـ ـٚق ظْ ك مٚ

لاّ ؼؼؼؾ ت ذفؼؼؼؽ حؼؼؼ  ٞ ظٌؼؼؼ  اب  ؼؼؼـ ظّؼؼؼرد نق ن ؼؼؼٚك   ًؼؼؼتحٛ فؼؼؼف نق  َؼؼؼػ مٚفؼؼؼف لنق  تهؼؼؼ ؾ  ؼؼؼفد

ي ": ؿٚـ -  –ظّر  َٔزي ٚ  ٌخي ًٝ نيَروه ٌَ  وٌيد ني ي
ٌ
ـي اَّللَّ ًشق ٚ ري خٔز ظذ رشقفف  ملٚ ؾتح اب  د" ي

 مًؼؼؼفد ـؼؼؼٕٚقا  افؼؼؼذ ـ ادًؼؼؼِّغد  ؼؼؼغ مْٓؼؼؼٚ جؼؼؼزءه  ؿًؼؼؼؿ -♀–ؾؼؼؼ٘ق افٌْؼؼؼل  لظؼؼؼذ ادًؼؼؼِّغ

نق مٚ نؾٚء اب ظذ ادًِّغد ؾ٘ق ليل اّمر  ؼرو ؾٔؼف  -فٍلءلشٖٔتْٔٚ وق صٚء اب ت ا-ًِقفو نق لم

– ؼؼؼؼؼؼؼغ ثالثؼؼؼؼؼؼؼٜ نمؼؼؼؼؼؼؼقرد نل نر ؼؼؼؼؼؼؼعد لمْٓؼؼؼؼؼؼؼٚ: نق  ًَؼؼؼؼؼؼؼّٓٚ  ؼؼؼؼؼؼؼغ ادًؼؼؼؼؼؼؼِّغد لهؼؼؼؼؼؼؼذا افؼؼؼؼؼؼؼذن ؾًِؼؼؼؼؼؼؼف افٌْؼؼؼؼؼؼؼل 

 .خٔز ت -♀

ؼسي ٌظَْؼٌ ن ٌمَْؼفً "ؿؼٚـ:  ٍي نَ ؼطُّ هؼؼق ني ُه ؿي ؼٚ َٛ مي َ ًنٌ ؼ مًِؼؼقفو خٔؼز ن ؼٚ مؼـ نضٔؼٛ اّرض افَر ٌؼؼٜ  د"ملي

ٜهد -♀–ٜ افٌْؼل مـ م  ْؼ د لنلؾرهؼٚ زراظؼ ا  مٚئٓؼٚ لمؼٚزاـ مؼٚءه   حّؼ  هؼذا لؿتْؼٚ وػ لاؾؼره

 .اب

ًَٖمًري  ٌفٌ "ؿٚـ:   هذا احل  ٞ   فْٚد نل هذك اجلِّٜ مـ ظّر ت فْٚ ظذ نمر ـ:  "ؾيًمي تي

ٛد اّمر اّلـ مٚفؼف وفٔؼفد لنظؼالك ظْؼ كد ؾؼ٘ق  : نق ادرء وذا نراد نق  تهؼ ؾد ؾِٔتهؼ ؾ مؼـ نحؼ

.هذا ن ٜه ا ظْ  ابد لنـثر مثق   ظيؿ نجره

: نق ا ًٕؼؼؼٚق وذا نراد نق  تهؼؼؼ ؾد ؾٌِٔحؼؼؼٞ ت نظؼؼؼذ افؼؼؼ رجٚت افتؼؼؼل  ُؼؼؼقق ؾٔٓؼؼؼٚ اّمؼؼؼر افثؼؼؼٚي

ا ت مٚففد ل ٌحٞ ٚ نظيؿ اّجرد ؾٌٔحٞ وذه  ؾًٔم ً كؽ وفٔف افه ؿٜ. نيوه

 -  – ظّر فىػ وػ لإير تٖمري  ؾًمذا: -♀–لفذفؽ ؿٚـ ظّر فٌِْل 

د وصٚرتف لجًؾ -♀– فٌْلا صٚلر ؾٕ٘ف ا  ظْ مٚ اّدب نهؾ  َقـ لفذفؽ نمره

 ؿٚـ حًْٔم لاختكهٚ ظّر اختزهلٚ افتل لهذك نمرد لوصٚرتف: ؿٚفقا  احلؼد فف مـ وصٚرة  ذـرلق

 ف  لهذا   ـ ظذ ؾوِٓؿ  لمل  َؾ: مٚذا تنر ظعَّ  "ؾًمذا تٖمري ": -♀– فٌِْل

 .♀ اب ـرشق نمر امتثٚهلؿ لـًمـ ظِٔٓؿد اب روقاق
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ٚ» : -ظِٔؼؼف لشؼؼالمف اب  ؼؼِقات–ؾَؼؼٚـ  ٓي ِي َ ؼؼ ٝي ني ؼؼ ًَ ٌي ٝي حي ل ًؼؼض افؼؼرلاة  نؼؼ دهٚد  :شوٌَق ٌصؼؼَئ

ٌَّ » َؼؼؼقـ:  ؼؼؼحي ٝي »لاّـثؼؼؼر ظؼؼؼذ  دشٝي ًَ ؼؼؼ ًَ ٌي ٝي ٌ يؼؼؼٚ»د شحي َؿ ؼؼؼ َّ تيهي ٚ لي ٓي ِي َ ؼؼؼ ٝي ني ؼؼؼ ًَ ٌي ٝي حي هؼؼؼذا هؼؼؼق  شوٌَق ٌصؼؼؼَئ

َْؼؼؼؼؾ قرثد لُ  ً تؼؼؼؼهؼؼؼؼٛد لُ تًر ؼؼؼؼػ افقؿؼؼؼؼػد لهؼؼؼؼق حٌؼؼؼؼٔس اّ ؼؼؼؼؾد  ًّْؼؼؼؼك ن ؼؼؼؼٚ ُ ًتٌؼؼؼؼٚعد لُ تق

 ادِؽ ؾٔٓٚ.

ؼؼٌؾلنمؼؼٚ مًٍْتٓؼؼٚ ؾ٘ ؼؼٚ تً  د لادًٍْؼؼٜ ؿؼؼ  تُؼؼقق مًٍْؼؼٜ افًؼؼغد نل ؿّٔؼؼٜ ًي ٜه د  ًّْؼؼك ن ؼؼٚ تٌؼؼذـ  ؼؼ ؿ

د لٕحؼؼؼق ذفؼؼؼؽـٌؼؼؼمًٍْؼؼؼٜ افًؼؼؼغ وق ـٕٚؼؼؼٝ  ءه ٝي ٌ يؼؼؼٚ»لهؼؼؼذا مًْؼؼؼك ؿقفؼؼؼف:  درا َؿ ؼؼؼ َّ تيهي ؿٝ هؼؼؼ َّ : نن لتي شلي

 ٌَّ  س. ًٍّْتٓٚد لنمٚ اّ ؾ ؾٕ٘ف ًد

ٌَّ لؿقفؼؼؼف:  د هؼؼؼذك هْؼؼؼٚؿ ًٕدؼؼؼ ٜو ؾَٓٔؼؼؼٜد لهؼؼؼل نق افًؼؼؼغ ادقؿقؾؼؼؼٜ تُؼؼؼقق ت ٌمِؼؼؼؽ مؼؼؼـ  ّهؼؼؼؾ ُتؼؼؼسو

َّٔ : نق افًؼؼؼغ ادقؿقؾؼؼؼٜ وذا ـٕٚؼؼؼٝ ظؼؼؼذ مً ْؼؼؼٚئلادًتّؼؼؼ  ظْؼؼؼ  ؾَٓٚافًِؼؼؼؿ ؾٔٓؼؼؼٚ  راءد  غ ؾ٘ ؼؼؼٚ تُؼؼؼقق ت ٌْؼؼؼً

َّٔ ٌمُِٓؿد ؾتُقق ت ٌمِؽ نلئلؽ ادً  ً 
 غ.ٌْ

د نل ردتكؼؼ ـد ؾؼؼ٘ ؿ هؼؼؿ افؼؼذ ـ  ًْٔؼؼقق افْؼؼٚط: نق ادًْٔؼؼغ هؼؼؿ افؼؼذ ـ وق ـؼؼٕٚقا ل ٌْْؼؼل ظِٔؼؼف

  ُقق رنهيؿ ت  ًض افتكؾٚت ادتًَِٜ  ّهِحٜ افًغ ادقؿقؾٜ.

ى  ؼؼٚ لنمؼؼٚ وذا ـٕٚؼؼٝ افًؼؼغ ظؼؼذ ؽؼؼر ًمًؼؼغَّ ُه د مثؼؼؾ افقؿؼؼػ ظؼؼذ ادًؼؼٚج  لٕحقهؼؼٚد ؾ٘ ؼؼٚ تُؼؼقق ٌمِ

 
ٌ
 ِؽد ٌمِؽ افًغ ادقؿقؾٜ.فًِِّّغ ظٚمٜد هذا هق افذن  تًِؼ  ٚد

رً " ؿٚـ: ّي ؾي ٌ ٚي ًظ تيهي َّ ٌؼٚع اّ ؼؾد لهؼذا ؿٚظؼ ة ٌٚع ن ِٓٚد ؾؼال  ً نلؿٍٓٚد ظذ نُ  ً  : ًّْك "ؾي

ؼؼؼٚد فُؼؼؼـ ظْؼؼؼ  نهؼؼؼؾ افًِؼؼؼؿ ننؼؼؼف ُ جيؼؼؼقز  ٔؼؼؼع افقؿؼؼؼػد لهؼؼؼذا هؼؼؼق اّ ؼؼؼؾد ؾؼؼؼال جيؼؼؼقز  ٔؼؼؼع افقؿؼؼؼػ مً  َه ىِ

ز  ٔؼؼؼع افقؿؼؼؼػد لفؼؼؼذفؽ نجؼؼؼٚزلا ادْٚؿِؼؼؼٜ  ؾَٓؼؼؼٚء مؼؼؼذهٛ ا مؼؼؼٚف ناؼؼؼ د مؼؼؼـ نلشؼؼؼع ادؼؼؼذاهٛ ت جؼؼؼقا

مجؼؼؼٚـ افؼؼؼؼ  ـ " د ل"رشؼؼؼٚفٜ ا ؼؼؼؼـ افَؼؼؼٚيض اجلٌؼؼؼؼؾ" :ا  ؼؼؼ اـد لهلؼؼؼؿ ت ذفؼؼؼؼؽ رشؼؼؼٚئؾ متًؼؼؼ دةد مْٓؼؼؼؼٚل

 د لؽرهؿد لهل ـِٓٚ مىٌقظٜ لمنٓقرة."ا ـ ًزر ؼ" د ل"الندي ادرَ 
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هؼق نق ً ٌؼٚع  :ؾ٘ ؿ جئزلق و ؼ اـ افقؿؼػ لاشؼتٌ افف لتٌ  ِؼفد و ؼ اـ افقؿؼػ  ّثِؼفد لاشؼتٌ افف

ـى ل نؼؼؼسم  ؼؼؼٚفثّـ مثِؼؼؼفد لت   خؼؼؼر مؼؼؼـ ؽؼؼؼر جًْؼؼؼفد لفُْؼؼؼف  ُؼؼؼقق نظؼؼؼذ  :ٌ  ِؼؼؼف ؼؼؼثّ
ى
نق ً َْؼؼؼؾ ت رء

. ٜه  مًٍْ

: نق افٍَٓؼٚء ؿؼ   ؼذـرلق صؼٔئهٚد لفُؼْٓؿ ظْؼ  د لهؼذك مًؼٖ ٜ مّٓؼٜلفُـ جيٛ نق ْٕتٌؼف دًؼٖ ٜ

د افؼذ ـ نخؼذلا  ؼذا افؼرنن ت افنؼٚفد ةؽٚ ؼٜ افتنؼ   د لفؼذا ؾؼ٘ق  ًؼض افَوؼٚ فافتىٌٔؼ ً نؼ دلق ؾٔؼ

ز افتٌؼؼ  ؾد لؿؼؼ  ؿؼؼ  ًمه ت افَؼؼرق افثؼؼٚم ـ شؼؼْٜ شؼؼًًٌمئٜد ـؼؼٚق  يؼؼـ ننؼؼف ؿؼؼ  نخؼؼذ  َٚظؼؼ ة افٍَٓؼؼٚء ت جؼؼقا

 َّٔ  ْقا نق ؾًِف هذا ظذ خالؽ ادًْك افذن ًؿه  مْف.ننُر ظِٔف افًًِمء ذفؽ نص  ا ُٕٚرد ل 

: وٕؼؼف  ؼؼ :شؼؼتٌٚح و ىؼؼٚـ اّلؿؼؼٚؽ  ؼؼذك احلًجؼؼٜد ؾؼؼ٘ ؿ  َقفؼؼققالؿؼؼٚفقا ؾ ُ جيؼؼقز ذفؼؼؽد وُ وذا تًىَّ

ا وذا ً ْؼل ُ جيؼقز ه مؼفد لـثؼرو مؼـ افقؿػد لنض ُه لاحؼ  فوؼٔؼ افقؿؼٝ: ؾؼ٘ق مًؼج ه ب فُؿ مثؼٚ

ـؼؼؼؼًم نق اّرض  افْؼؼؼؼٚس  تًؼؼؼؼٚهؾ ت اهلؼؼؼؼ فد لهؼؼؼؼذا ُ جيؼؼؼؼقز: ّق ادًؼؼؼؼج  وذا ً ْؼؼؼؼل ؾؼؼؼؼ٘ق افٌْؼؼؼؼٚء لؿؼؼؼؼػو 

  .لؿػ

 وُ ت حُٚتد مـ هذك احلُٚت:  دؾال جيقز فؽ نق هت ف  ْٚء للؿػ مـ شٌَؽ

د  ًْؼؼل ً نؼؼك مؼؼـ شؼؼَقضفد ؾحْٔئؼؼذى ؾٕ٘ؼؼف  ُؼؼقق ؿؼؼ   ؼؼٗـ وػ افًؼؼَقط نلد وذا ـؼؼٚق ؿؼؼ  شؼؼَط -

 تًىؾد لؾٔف  نك مـ افير ظذ ادًِّغ ؾٔف.

: ننؼؼؼف وذا ـؼؼؼٚق ادًؼؼؼج  مزداهؼؼؼٚ  ٚفْؼؼؼٚسد جؼؼؼٚز ه مؼؼؼف لتقشؼؼؼًتف لمؼؼؼـ ذفؼؼؼؽ مؼؼؼٚ ذـؼؼؼرك افًِؼؼؼًمء -

 .فِّهِحٜ

ز ْٚ ظذئلنمٚ مٚ ظ م ذفؽ ؾال جيقزد لننٌف ظذ هذا ادثٚـد مل  ّق ظًِم  تقشًٓؿ ت جقا

ا مٚ نً او  اـ افقؿػ لاشتٌ اففد   ىِٝ ٕير هلذا ادثٚـ افذن  تًٚهؾ ؾٔف ـثرو مـ ادًِّغد ؾُثره

ا  ا مـ افْٚس ظْ ك مٚـد ل ر   نق  ٌْل مًج ه  وُ ّق ز  ه
ى
نلؿٚؽ له مٝ مًٚج  ُ فقء

د لمٚ ظِؿ ادًُغ ننف  ثؿ.  ل رؽٛ  ٖجرى
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{ ٌَ ََلُ َبْػَر  َْ بَرذ ٍَ ُّ َذ لَُُٔ ََ ُحَبّرِ ِْ ُّ لََعَ اَّلذ ٍُ ا إِثْ ٍَ ُّ فَإِجذ ٍَِػ [ هؼذا ت افق ؼٜٔ 181]افٌَؼرة:{ا َض

ا مؼؼؼـ اّلؿؼؼؼٚؽ هؼؼؼل ل ؼؼؼٚ ٚد ؾ٘ ؼؼؼٚؿ و ؼؼؼٚؿ تنؼؼؼسؿ ت هؼؼؼذا افيِؼؼؼؿد  نق ل ؼؼ خؾ ؾٔؼؼؼف افقؿؼؼؼػد ؾؼؼؼ٘ق ـثؼؼؼره

لهؼؼؼؼق و ىؼؼؼؼٚـ افقؿؼؼؼؼػد  ؼؼؼؼ ف مًؼؼؼؼج ى ؿؼؼؼؼٚئؿ ُ مهؼؼؼؼِحٜ ت ه مؼؼؼؼفد نل ت وفٌؼؼؼؼٚء لؿؼؼؼؼػى مؼؼؼؼـ اّلؿؼؼؼؼٚؽد 

 ٚئٓٚ لو ىٚهلٚ.لوفٌ

ا ادَهؼؼؼقد ز  ٔؼؼؼع ادْٚؿِؼؼؼٜ: وُ وذا ًلجؼؼؼ   :وذه ز  ٔؼؼؼع اّلؿؼؼؼٚؽد لظؼؼؼ ف جؼؼؼقا نق اّ ؼؼؼؾ ظؼؼؼ ف جؼؼؼقا

ٜو مسجحٜد ـتًىؾ افقؿػد لٕحق ذفؽ مـ اّمقر افتل ذـرت فؽ  ًوٓٚ ؿٌؾ ؿِٔؾ.   مهِح

ٌيًٚع ن ِٓٚد لُ  ً »ؿٚـ:  ُي  ً »نسمد لهذا مـ  ٚب افتٖـٔ د لُ  ً  :نن شٌتٚعُي ً  ًث لي : ّق شقري

ًٛ »افقؿػ ؿ  إتٓكد لؿ  خرج مـ ٌمِؽ افقاؿػد  ُي ً قهي ٚ هذا مـ  ٚب افتٖـٔ . شلي  نيوه

 "ؿؼؼٚـ: 
ٌ
ء ا ؼؼري َي ًٍ ؾي ظّؼؼر ٌت اَف ؼؼ َّ لهؼؼذا لؿؼؼػو ظؼؼذ  د: نن ؾجًؼؼؾ ادقؿؼؼقؽ ظِؼؼٔٓؿ هؼؼؿ افٍَؼؼراء"ؾتيهي

ى  ؼؼؼك" لهؼؼؼؿ افٍَؼؼؼراء: ّ ؼؼؼؿ ؽؼؼؼر مًْٔؼؼؼغد ؿؼؼؼٚـ: ؽؼؼؼر مًؼؼؼغَّ َر ي ًَ ٌت اَف  د ؿرا ؼؼؼٜ ظّؼؼؼر  : نن لت"لي

د ـؼؼؼٚق لفؼؼؼق افَر ؼؼؼٛ ظؼؼذ افهؼؼؼ ؿٜ: افهؼؼؼ ؿٜ نؾوؼؼؼؾ لمؼؼـ ا – افٌْؼؼؼل زلجؼؼؼٜ  ؼؼؼٍٜٔ نق ثٌؼؼؼٝ لؿؼؼ  ـؼؼؼٚؾره

ؼّ مٚهلؼٚ  ًثِؼٞ نل ؼٝ -♀ ٚد ؾٚفق ؼٜٔ فَِرا ؼٜ ؾٚوؼِٜد لاّجؼر ؾٔٓؼٚ خٔٓؼٚ لـؼٚق هيقد ب

ٜو ل ِٜ.  ظئؿد ؾ٘ ٚ   ؿ

ؿيٌٚب "ؿٚـ:  ٌت افرد  "ؼد ؿٚـ: ًتي ٚبو ؾتً ؿي نسم  ٚ رٌ نن  ً  "لي
ٌ
ٌٌٌٔؾ اَّللَّ ٌت شي لادراد ت شٌٔؾ اب  د"لي

 :نمراق 

ة.اّمر اّلـ  : اجلٓٚدد لافٌزلد ل ٓٔز افٌزا

احلؼٟ ت ": ؿؼٚـ ننؼف -  –ْؼٚ هؼق احلؼٟد لؿؼ  جؼٚء ظؼـ ا ؼـ ظٌؼٚس ئ: ظْؼ  ظًِماّمر افثٚي

د مـ مل حيٟ افٍ شٌٔؾ اب  ٚد ؾٖٔخذ مكؾه "شٌٔؾ اب  ر وٜ.ت افزـٚةد لت مًْٚهٚد لادرا
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ٚ مٚ مل  ُـ هْٚؿ ظرؽو خٚصو ت اّلؿٚؽد ؾ٘ق لً  ًه ٚ َُؼ َّ ؽو خٚصد ؾٕ٘ف  ُؼقق مً رَ ج  ظً ضٌ  مه

ظؼؼؼؼذ  َٜؼؼؼؼ ف افًرؾٔؼؼؼؼٕصؼؼؼؼؽد لتًرؾؼؼؼؼقق افؼؼؼؼ ُئؾ افؼؼؼؼثالث: اف ُفؼؼؼؼٜ افٌِق ؼؼؼؼٜد لافؼؼؼؼؼظٜٔد لافًرؾٔؼؼؼؼٜد ل

 افهحٔح.

ؼؼؼؼؼٌٌٔؾٌ "ؿؼؼؼؼؼٚـ:  ًَّ ـٌ اف اَ ؼؼؼؼؼ د لؿؼؼؼؼؼؼ  َٕهؼؼؼؼؼٝ ٍَٕتؼؼؼؼؼف نل ؾَؼؼؼؼؼ ه :"لي ا ٚد ؿؼؼؼؼؼؼٚـ: لهؼؼؼؼؼؼق افؼؼؼؼؼذن  ُؼؼؼؼؼقق مًؼؼؼؼؼٚؾره

َٔػ» ؼؼؼؼ افوَّ ف اف شلي ٔػد لـٔؼؼؼؼػ نق وؼؼؼؼلؿقفؼؼؼؼف: لافوؼؼؼؼٔػ  ؼؼؼؼ فْٚ ظؼؼؼؼذ مًؼؼؼؼٖ ٜ مّٓؼؼؼؼٜد لهؼؼؼؼل نمهٔؼؼؼؼٜ وـؼؼؼؼرا

ٜه ـٌرةد لوق مـ نـرف مؼٚ  ٌذفؼف ادؼرء مؼٚ  ٌذفؼف فوؼٍٔفد لنـؼر اّؾًؼٚـ نق  ؼ ف  فافؼع ًظْل  ٚ ظْٚ 

ف افْٚس   مقق ؤقؾٓؿد لوق ـٕٚقا نـز شْب  ا.ؤٍفد لفذفؽ    ـٌرا  ٚ لؿ ره

  ًؼؾ ؾال د"افؤػ اشتًًمـ ادرلءة مـ فٔس": -تًٚػ اب راف–  ؿٚـ احلًـ افٌكن لؿ

افؼ ار ل ؼٚحٌٓٚ هؼق افؼذن  َؼقف  ٚؿل افوؼٔقؽد لوٕؼًم ربُّ    خ مٜ لُ ًٍٕفد  خ مٜ  َقف ؤٍؽ

 ًَ ٜى لؾًٚـد هذك مـ نحٛ اّظؼًمـ لاف ـى نل  خ م ف افؤػ ومٚ  ًم د  ؼٚت ظْؼ  اب رً  ٚ: ّق وـرا

ف افؤػ.لؿ   ٚ ت اّحٚد ٞ افقاردة ت وـرا  مجع احلٚؾظ افذهٌل جزءه مىٌقظه

ٚ"ؿٚـ:  ٓي ٔي
ٌ ف ـَ لي ذي مي حي ظي ٚ"   ن  تُِؿ ظـ افْٚطرد ؿٚـ: "ُي ًجْٚي ٓي ٔي

فٌ ـَ لي ذي مي حي ظي نن مـ  د"ُي ًجْٚي

ًرلٌؽ "ليل تِؽ افًغ  ًَ ٚ  ٌَٚدي ٓي ؾي ٌمَْ ـً َٖ م افًرؽ نق  ٖـؾ مْفد نن  ًم جر " ٚدًرلؽ"د لؿقفف: "نيَق  ي

 مثِف  ٚدًرلؽ. مٚ  ٖـِف لفٔس مًْك ادًرلؽ ننف  ٖخذ نجرة ادثؾ  ُد لوًٕم مًْٚهٚ نق  ٖـؾ

ٚ"ؿٚـ:  َه ؿي    
ًٌ ؼ "نل ً َى ًٌ ؼٚ  ؼٖمرى  خؼرد لهؼق نق ً ى ـى ؾٔؼف"ؿ افهؼ  ؼد ؾٖذق فف نيوه ؼقد ّي ؼَري ًمتي  "ؽي

ُه ز ٚدةه ظـ ذفؽ.  نن ؽر  خذى مٚ

 ٚ ظذ نمر ـ:لهذك اجلِّٜ ت فْ

ا  ـؼؼٚق ؿؼؼ  -  –ٍس: ّق ًظّؼؼر : ننؼؼف جيؼؼقز افقؿؼؼػ ظؼؼذ افؼؼَّْ اّمؼؼر اّلـ  افتؼؼل فًِؼؼغ ٕؼؼٚطره

ؼؼلفٔٓؼؼٚ  ًؼؼ  ذفؼؽ  ْؼؼقك  ًؼؼ كد ؾْٓؼٚ ًظّؼؼر ؿؼؼ  نخؼذ مؼؼـ ؽي  ثؼؿ حٔٚتؼؼفد ت نلؿٍٓؼٚ ٜ افقؿؼػ فًٍْؼؼفد ؾجؼؼٚز َِّ

 لافقؿػ ظذ افٍْس ٕقظٚق:د نق   خؾ ادرء ت افقؿػ
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  .نٚرؿومٚ لؿػو ظذ افٍْس دلق م -

  .نل مع منٚرؿ -

ؾّؼؼع منؼؼٚرؿى هؼؼؼق جيؼؼقزد ظْؼؼ  ظٚمؼؼؼٜ نهؼؼؾ افًِؼؼؼؿد لنمؼؼٚ ظؼؼذ افؼؼؼٍْس مؼؼـ ؽؼؼر منؼؼؼٚرؿد ؾٕ٘ؼؼف ظؼؼؼذ 

 افهحٔح مـ ؿقيل نهؾ افًِؿ ننف  هح.

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
ِٔ عبد اهلل -20 ََُس َع ِٔ ُع ِّ إٔ -–ِب ٖٓٔب ٌٗ ٔيَأَسٕد َأ»: قاٍ ♀ اي َٜٔش ِٕ َيا 

ُٙ ََٚيَد ُِٜعٔطٞ  َُا  َٛأيَد ٔؾٝ َٗا ِإيَّا اي َِٝسٔدَع ٔؾٝ ١ّٖٝ َؾ َٞ َعٔط  زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚأٌٖ ايطٓٔ. «ُِٜعٔط
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
 مؼؼـ ظَؼؼ و  لاهلٌؼؼٜ ثالثؼؼٜد نل حؼؼ  ثغ -تًؼؼٚػ اب راؼؼف–هؼؼذا  ؼؼٚب اهلٌؼؼٜد لؿؼؼ  نلرد ادهؼؼْػ ؾٔؼؼف 

ٌؼؼؼذـ نق ؾٓؼؼؼق: تدافتزظؼؼؼٚ ظَؼؼؼقد ُه  اّرض  ي ؼؼؼٚ فٌؼؼؼرك مؼؼؼٚ  تٍِؼؼؼظ ؿؼؼؼ  ـؼؼؼٚق ؾؼؼؼ٘ق ٌظؼؼؼقضد ؽؼؼؼر مؼؼؼـ تزظه

ٜه  تُقق حْٔئذى  ؾ٘ ٚ ظقضد  ٘رادة  .افثقاب  َه  هٌ

ٕؼؼف ُ ؼؼؼ  نق  ؼؼتٍِظ هؼؼؼذا ظؼؼذ ادنؼؼؼٓقرد لنمؼؼٚ اف ُفؼؼؼٜ احلٚفٔؼؼٜ ؾًِٔؼؼؼٝ ًمًتؼؼزةد وُ ظؼؼؼذ ولؿِؼؼٝ: 

ؼؼٚ ملٚفؼؼؽى   ؾؼؼؼًٔم -  – ًظّؼؼر ظؼؼـ جؼؼٚء لؿؼؼ  د-تًؼؼٚػ اب راؼؼف–افَؼؼقـ افثؼؼٚي مؼؼذهٛ ناؼؼ  لؾٚؿه

ٜه  لهؼٛ مؼـ": ؿؼٚـ ننؼف  ؼحٔحد  ٘شؼْٚدى  مٚفؽو  ا مٚف رلم  روؼٔٓٚ وق  ٔؼعو  ؾٓؼل افثؼقابد  َهؼ  هٌؼ

 ."ردهٚ لوُ

َـّ  :  لفُ ٜه  َه  افثقابد وُ نق ً كح  رؽٌتف "ؾَٓٚئْٚ ت ادنٓقر ؿٚفقا ًٜ هٌ ُ تهر اهلٌ

ٚ فِخهقمٚت ًه "د ْٜ ؾًِٔتٚ ـٚؾتغ ت ؿِٛ ظَ  اهلٌٜ وػ ظَ   ٔعد لنمٚ ا رادة لافَر " ٚفثقاب دؾ

 لاهلٌٜ   خؾ ؾٔٓٚ اهل ا ٚد ل  خؾ ؾٔٓٚ افه ؿٚت.

ـ افًًِمء د لمـ لفذفؽ  َق ٜه ٜه فه  ؼى مًٚلى ففد نل نظذ مْفد ؾ٘ ٚ تًّك ه   ـ  ذـ هٌ : "وق م

" ٜه وػ  ادؼؼردُّ  :ؾد هؼؼذك هؼؼل افٍؼؼرؾ  ؼؼغ اهل  ؼؼٜ لافهؼؼ ؿٜد لؿٔؼؼ ؼؼذهلٚ دؼؼـ هؼؼق دلٕؼؼفد ؾ٘ ؼؼٚ تُؼؼقق  ؼؼ ؿ

 افْٜٔ.

 ةبَ إلهِ  باُب 
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ٌؼؼٚت ؿؼؼ  تُؼؼقق درمؼؼٜد ؾؼؼ٘ق  ًؼؼض اهلٌؼؼٚت درمؼؼٜد ملؼؼٚ ثٌؼؼٝ مؼؼـ حؼؼ  ٞ نيب نمٚمؼؼٜ ظْؼؼ  لهؼؼذك اهلٌ 

ٜه » ؿٚـ: -♀–نيب دالد نق افٌْل  ٚظي ٍي عي صي ٍي ـَ صي ًٖ  مي ٜو  َٝ  ي َه ٌ ؾي َّ  ٌ ًف هي ؼٚ  في ٚ ه َ  نتيؼك  ي َي ٚ ؾي ٓي ِي ٌٌ َي ؾي

ؼؼٚ اٌب افرد ي ـَ ن َؼؼقي ض اهلٌؼؼٚتد وذا ًؿهؼؼ   ؼؼٚ نمؼؼر دؼؼرفد ؾ٘ ؼؼٚ تُؼؼقق درمؼؼٜد د لهؼؼذا  ؼؼ فْٚ ظؼؼذ نق  ًؼؼشٌمؼؼ

ؼؼؼٚد ؾٕ٘ؼؼؼف ُ جيؼؼؼقز امؼؼؼرءه اـّؼؼؼـ نظىؼؼؼك  ؼؼؼٚ ظٚمه ٍه –لؿؼؼؼ  ؿؼؼؼٚـ افٌْؼؼؼل د ت مَٚ ؼؼؼؾ ظّؼؼؼؾ  ًِّؼؼؼفد لـؼؼؼٚق مقط

حؼؼ  ٞ نيب نمٚمؼؼٜد ؾؼؼ٘ذا ـٕٚؼؼٝ  مؼؼـد لمْٓؼؼٚ مؼؼٚ ذـؼؼرت فُؼؼؿ شهؼؼ ا ٚ افًؼؼًمـ ؽِؼؼقـ» :-♀

ٜى  ذهلٚ صخصد لفق ـٕٚٝ مـ ؽر منؼٚرضٜد ؾ٘ ؼٚ ُ  ؼقز: ّ ؼٚ ت ٌظؼقض  اهل  ٜ ت مَٚ ؾ صٍٚظ

 .رؽٛ  ٚ مٚ ظْ  اب نق افنٍٚظٜ تُقق  ً  :مٚ ُ ٌظقض فف لُ ؿّٜٔد لاّ ؾ

ؼؼؼؼري  ّي ـٌ ًظ  ت افٌؼؼؼؼٚب هؼؼؼؼق حؼؼؼؼ  ٞ ظٌؼؼؼؼ  اب اَ ؼؼؼؼ
ٞى ٌؼؼؼؼلد  نق -¶–نلـ حؼؼؼؼ    ♀ افٌَّْ

ؼٚ» :ؿٚـ ٓي ٌجؼعي ٌؾٔ َ ٜه ؾيري ؼ َّٔ
ىٌ ؼلي ظي
ىٌ ًَ َق ً   ني
ؼ ى يحي
ٌّ ٌؼؾُّ  اهلٌؼٜد لؿِؼٝ ذفؼؽ مل  ّق  :د  ٚفًىٔؼٜ هْؼٚد ادؼرا شُي حيي

تؼؼٛ ت -تًؼؼٚػ اب رآؼؼؿ–افًِؼؼًمء   هؼؼذا ت لنمؼؼٚ اهلٌؼؼٜد ننؼؼقاع مؼؼـ ٕؼؼقعى  ظؼؼذ افًىٔؼؼٜ  ىَِؼؼقق افٍَؼؼف ـً

َّٜٔ ؾ٘ق: احل  ٞ دؾهٚ  ُقق افذن افٌِقند  ًّْٚهٚ جٚءت افًى  .فٌِٜٓ مرا

 : ًّْٔغ مقوًغ ت افًىٜٔ  ىَِقق -تًٚػ اب رآؿ–افٍَٓٚء 

ُّّ  :ً ىَِؼؼؼقق افًىٔؼؼؼٜ  ًّْؼؼؼك: ادقوؼؼؼع اّلـ د مؼؼؼـ  ؼؼؼٚب اهلٌؼؼؼٜ فِقفؼؼؼ د ؾًٔؼؼؼ ٜه قق اهلٌؼؼؼٜ فِقفؼؼؼ  ظىٔؼؼؼ

ٜه  ؼؼٚد لنخؼؼذلا هؼؼذا اُشؼؼؿ مؼؼـ هؼؼذا احلؼؼ  ٞ: ّق افٌْؼؼل  ؼؼٚ خٚ ؼؼ –افتخهؼؼٔص: ّ ؼؼٚ تٖخؼؼذ نحُٚمه

فٌؼ ي » :ؿٚـ -♀ ا َُّ افقي ؼٚ وٌ ٓي ٌجؼعي ٌؾٔ َ ٜه ؾيري ؼ َّٔ
ىٌ ؼلي ظي
ىٌ ًَ َق ً   ني
ؼ ى يحي
ٌّ ٌؾُّ  َّّ شُي حيي ك اهلٌؼٜ فِقفؼ  د ؾًؼ

خههؼؼؼْٚ افًىٔؼؼؼٜ  ٚهلٌؼؼؼٜ ؾظىٔؼؼٜد ؾخههؼؼؼْٚك ت ا ؼؼؼىالح افٍَٓؼؼؼٚء ؾَؼؼؼط ُ ت احلؼؼؼ  ٞ نل ت افٌِؼؼؼٜد 

ٜه  ٖحُٚف ظىٜٔ افقف .فِقف د لفذفؽ  ً  ٚ خٚ   ٍردلق نحُٚمه

افؼؼؼذن  ر ؼؼؼ ك افًِؼؼؼًمء ظؼؼؼٚدة ت ـتؼؼؼٛ افق ؼؼؼٚ ٚد لهؼؼؼل: ظىٔؼؼؼٜ ادؼؼؼر ضد ؾٔؼؼؼذـرلق : افْؼؼؼقع افثؼؼؼٚي

ٚ خٚ ٜد لشتٖتْٔٚ وق صٚء اب ت دِٓٚ.افًىٜٔ فِّر ض لجي  ًِقق هلٚ نحُٚمه
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ٚ»  َقـ: ٓي ٌجعي ٌؾٔ َ ٜه ؾيري َّٔ
ىٌ ىٌلي ظي ًَ َق ً   ني
يحي ى
ٌّ ٌؾُّ  : هذك اجلِّٜ ت فْٚ ظؼذ ن ؼؾى ظيؼٔؿد لهؼق شُي حيي

وق ظَؼؼ  افَؼؼرض ظَؼؼ و جؼؼٚئز  :ظَؼؼ  اهلٌؼؼٜ ظَؼؼ و جؼؼٚئز اُ تؼؼ اءد ُزف إُتٓؼؼٚءد ؿِؼؼٝ فُؼؼؿ  ؼؼّٚمس نقَّ 

  اء جٚئز إُتٓٚءد ؾٔجقز افرجقع ؾٔفد خالؽ افرلا ٜ افثٕٜٚٔ: ؾٕ٘ف  تٖجؾ  ٚفتٖجٔؾ.اُ ت

ٌؼؼ ٌؼؼق ٛد لجيؼؼقز فؼؼؽ ننمؼؼٚ ظَؼؼ  اهلٌؼؼٜ ؾٕ٘ؼؼف جؼؼٚئز اُ تؼؼ اءد  ًْؼؼل جيؼؼقز فؼؼؽ نق هتي ٛد فُؼؼـ وذا ُ هتي

ؼؼهي لي  ؼؼٚ ُ جيؼؼقز فؼؼؽ افرجؼؼقع  ٝ لاشؼؼتقأٌَ افؼؼؼلط افتؼؼل شؼؼٖذـرهٚ فؼؼؽ  ًؼؼ  ؿِٔؼؼؾد ؾٕ٘ؼؼف  ُؼؼقق ُزمه

ٌَٔئفٌ » :-♀–لؿ  ؿٚـ افٌْل ؾٔفد  قًد ٌت ؿي ًً ٌٛ  ي َِ ُي َٚف ـي تٌٌف  ٌي ٌٚئً  ٌت ٌه ًي  ش.اَف

خؼؼؼر: لهٌتؼؼؼؽ ـؼؼؼذاد ؾٚفًَؼؼؼ  جؼؼؼٚئزو جيؼؼؼقز إيؼؼؼرلا مًؼؼؼل: اهلٌؼؼؼٜ وذا تٍِؼؼؼظ ادؼؼؼرء  ؼؼؼٚد ؾَؼؼؼٚـ رجؼؼؼؾو ِ

افرجؼؼقع ؾٔؼؼفد حتؼؼك  ٌَوؼؼٓٚ ادقهؼؼقب فؼؼفد ؾؼؼ٘ذا ؿٌوؼؼٓٚ  ًؼؼ  وؿٌؼؼٚض افقاهؼؼٛ  ؼؼٚرت ُزمؼؼٜد اهلٌؼؼٜ 

 ٚ ؾ٘ ٚ جٚئزة. ً  افتٍِظ  

ت جيقز فِقاهؼٛ افرجؼقعد حتؼك  ٌَوؼٓٚ ادقهؼقب فؼفد  ًؼ  وؿٌؼٚض افقاهؼٛد لننؼٚ ظؼزَّ  : ًْل

ا وُ وذا نؿٌوؼًفد ؾؼ٘ق مل  ً  : َقفف ف  ؼٖق جؼٚء ٌََوؼ ً  وؿٌٚض افقاهٛ: ّق افٌَض هْٚ ُ  ُقق مٗثره

هلٌؼٜ جؼٚئزةه ؽؼر ادقهقب فف ؾٖخذهٚ مـ ؽر وذق افقاهٛد ؾَْؼقـ: وق ؿٌوؼف ؽؼر  ؼحٔحد ؾتٌَؼك ا

د  ًّْؼؼك ٜه ُ حيؼؼ افرجؼؼقع فؼف ؾٔٓؼؼٚ  :ُزمؼٜد ؾؼ٘ذا ؿٌوؼؼٓٚ ادقهؼقب فؼؼف  ًؼ  ا ؿٌؼؼٚضد ن ؼٌحٝ ُزمؼ

 فِح  ٞ افذن مًْٚ.

 َٚا ايديٌٝ ع٢ً أْ٘ جيٛش ايسدٛع قبٌ ايكبض؟ 

ٌٚئً  : »-♀–مٚ ذـرت فُؿ ؿٌؾ ؿِٔؾد لهق ؿقـ افٌْل اف فٔؾ اّلـ:  دفٔالق: ًي اَف

ُي  َٚف ـي تٌٌف  ٌي ٌَٔئفٌ ٌت ٌه قًد ٌت ؿي ًً ٌٛ  ي د لهذا احل  ٞ  ٚرت ؾٔف مْٚطرة منٓقرة ت مُٜد  ؼغ افنؼٚؾًل شَِ

 ل غ وشحٚؾ و راهٔؿ  ـ راهق ٜ. 
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ز افرجؼقع ت اهلٌؼٜ  لفُـ ؿ  ؿٚـ اّئّٜد لمْٓؿ نا  لؽرك: "وق هؼذا احلؼ  ٞ  ؼ ـ ظؼذ جؼقا

َـّ ظذ د ملٚذا  ؿٚفقا: ّق افُِٛ ؿ  ظٚد ت ؿٔئف"ؿٌؾ افٌَض لا ؿٌٚض د فذفؽ ؿٚـ: ؾَ  ظٚدد ؾ 

 نق ظقدك  حٔحد فُْف مُرلك.

ا اهلٌؼؼؼٜ ؿٌؼؼؼؾ ؿؼؼؼٌض ادقهؼؼؼقب فؼؼؼف  هؼؼؼٜد  "افًؼؼؼغ ادقهق ؼؼؼٜ"وذه جيؼؼؼقز افرجؼؼؼقع ؾٔٓؼؼؼٚد فُؼؼؼـ مؼؼؼع افُرا

ؼ ًَّ ؼٚ لجؼٚء -  –ءد فُْؼف ؿؼؼ  ظؼٚدد لؿؼ  ثٌؼٝ نق ن ؼٚ  ُؼؼر قَ ؾِؼٔس فْؼٚ مثؼؾ اف  ظّؼؼر ظؼـ مثِؼف نيوه

ؼؼٕٝي  ـْؼؼٝ ؿؼؼ  وي: ؿؼؼٚـ افقؾؼؼٚةد حيؼؼتف ملؼؼٚ َِ  ؿؼؼ  ـٕٚؼؼٝ ؾِؼؼق د فًٚئنؼؼٜ افًٚفٔؼؼٜ ت يل ٕخؼؼاله  حي

َـّ  فِقرثٜد لفُْف دُِتفد حٚزتف  .افٌَض ؿٌؾ افرجقع جقاز ظذ ؾ 

َـّ ظؼؼؼذ ننؼؼؼف طؼؼؼٚهرو  ٔؼؼؼْٓؿ لُ  لهؼؼؼذا اّمؼؼؼر جؼؼؼٚء ظؼؼؼـ نيب  ُؼؼؼرد لظّؼؼؼرد لطٓؼؼؼر  ؼؼؼغ افهؼؼؼحٚ ٜد ؾؼؼؼ 

َِّ ةُٕٚر   ٜ ـٖيب  ُرى لظّر.ؾ  ف افهحٚد ؾ فْٚ ظذ ننف جيقز افرجقع ؿٌؾ افٌَضد لهذا مٚ ظ

ٌجؼؼؼعي »: -♀–ـؼؼؼؾ هؼؼؼذا نخؼؼؼذٕٚك مؼؼؼـ ؿؼؼؼقـ افٌْؼؼؼل  َ ٜه ؾيري ؼؼؼ َّٔ
ىٌ ؼؼؼلي ظي
ىٌ ًَ َق ً   ني
ؼؼؼ ى يحي
ٌّ ٌؼؼؼؾُّ  ُي حيي

ؼؼٚ ٓي : نن  ًؼؼ  افَؼؼٌض لا ؿٌؼؼٚضد لنمؼؼٚ ؿٌؼؼؾ افَؼؼٌض ؾٕ٘ؼؼف جيؼؼقزد فُؼؼـ مؼؼع افُراهؼؼٜد لظرؾْؼؼٚ دفِٔؼؼف شٌؾٔ

 .مٚاحل  ٞد لٌؾًؾ افهحٚ ٜ ـٖيب  ُرى لظّر  

فٌ »ؿٚـ:  ا َُّ افقي كً وٌ في ي ىٌل لي ًَ هؼذا اشؼتثْٚءد ؾؼال جيؼقز افرجؼقع وُ ت هؼذك افهؼقرة ؾَؼطد  :ش ي ٌؾًٔمي ً 

فٌؼؼؼ ي »لمؼؼؼرَّ مًْؼؼؼٚ نق هؼؼؼذا اُشؼؼؼتثْٚء ت افٌٚفؼؼؼٛ  ؼؼؼ ـ ظؼؼؼذ ظّؼؼؼقف ادًؼؼؼتثْك مْؼؼؼفد ؿؼؼؼٚـ:  ا َُّ افقي د  شوٌ ادؼؼؼرا

 هق اّب ؾَط دلق اّف. : ٚفقاف  ظذ ادنٓقر ظْ  ؾَٓٚكٕٚ

ُه ؾِؼؼٔس هلؼؼٚ افرجؼؼقعؾِؼؼق نق اّف ؿؼؼ  ٕحِؼؼٝ ا ْ ؾتؼؼ خؾ ت افًّؼؼقفد لنمؼؼٚ ادنؼؼٓقر ؾٕ٘ؼؼف  دٓؼؼٚ مؼؼٚ

ًؼؼتثْك و َؼؼٚء افًّؼؼقف ظؼؼذ ن ؼؼِف لُ  ً  :وق هؼؼذا اُشؼؼتثْٚء اّ ؼؼؾ :خؼؼٚصو  ؼؼّٚب ؾَؼؼط: ّ ؼؼؿ ؿؼؼٚفقا 

َّٔ ل ً  وُ مٚ لرد  ف افْصُّ   ؼ  ف.و
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دةد لطؼٚهر : وٕف  نؼّؾ اّف ـؼذفؽد ؾؼ٘ق اّف تٖخؼذ حُؼؿ اّب ت افؼقُؿٚفقا  افرلا ٜ افثٕٜٚٔل

فٌ ي »احل  ٞ ؿٚـ:  ا َُّ افقي لاّف  ه ؾ ظِٔٓٚ ن ٚ لاف د لنمٚ اجل  لاجل ة ؾِٔس داخِؼغ ت هؼذا  دشوٌ

 احل  ٞد ؾال جيقز هلًم افرجقع ؾًٔم ٕحالك حلٍٔ مهٚ. 

فٌ ي »: -♀–: نق ؿقـ افٌْل اّمر افثٚي ا َُّ افقي ءه ـٚق مًًِمه  شوٌ د شقا
 نّؾ ـؾ لاف ى

د ؾِؼؼؼؼق  ا د ؾًؼؼؼؼذ ؿؼؼؼؼقـ نـثؼؼؼؼر ؾَٓٚئْؼؼؼؼٚنل ـؼؼؼؼٚؾره ُه ننؼؼؼؼف جيؼؼؼؼقز فُِؼؼؼؼٚؾر  :نق اّب ـؼؼؼؼٚؾر ٕحؼؼؼؼؾ ا ْؼؼؼؼف ادًؼؼؼؼِؿ مؼؼؼؼٚ

 افرجقع ؾٔف فًّقف احل  ٞ.

ا ٕحؾ مًًِمه لافرلا ٜ افثٕٜٚٔ لهل اختٔٚر افنٔ  : نق هذا وًٕم هق خٚصو  ٚدًِؿد ؾِق نق ـٚؾره

د ثؿ نشِؿ اُ ـ ؾِٔس فألب افرجقع ت ٌٕ  ا  تفد نل ت ظىٔتف: ّق هذا حِتفد نل ت ه ا ْٚه فف ـٚؾره

ً ي  ُٚ ـ ظْ  وشالمفد ؾُٔقق احلُؿ حْٔئذى ت ًمتح  اف  ـد لفذفؽ ؿٚـ: فق ننف ٕحِف حٚـ 

َِٕف ت  دـٍركد ثؿ نشِؿ اُ ـد ثؿ نشِؿ اّبد هؾ جيقز فف افرجقع ؾٔف  ؿٚـ حيتّؾ افقجٓغ

 ."اُختٔٚرات"

د  ؼؼؼؼف  ٚظ فؼؼؼؼ د مؼؼؼؼٚ ادؼؼؼؼرا ا ادَهؼؼؼؼقد نق ـِّؼؼؼؼٜ افقا د  ؼؼؼؼف  ٚظتٌؼؼؼؼٚر وذه تٌؼؼؼؼٚر اّ ؼؼؼؼقة لاّمقمؼؼؼؼٜ  لمؼؼؼؼٚ ادؼؼؼؼرا

 اف  ـ  ذـرت فُؿ اخلالؽد لادذهٛ نضَِقا هْٚ لؤَقا افثٚي.

كً »ؿٚـ:  في ي ىٌل لي ًَ فٌ ي ٌؾًٔمي ً  ا ٜه جٚز فف افرجقع ؾٔٓٚ.شوٌَُّ افقي  د نن وذا نظىك افقاف  لف ك ظىٔ

 ط:لاحلََٜٔ نق افًًِمء  َقفقق جيقز افرجقعد فُـ  ٖر ًٜ ذل 

د نل مل  ٌؼ مْٓٚ رءد ؾٕ٘ف  :افؼط اّلـ ٜه ننف ُ   نق تُقق افًغ  ٚؿٜٔد ؾ٘ق ـٕٚٝ افًغ تٚفٍ

ـٚق ؿ   ٚظٓٚ ؾال جيقز فف افرجؼقع ت ؿّٔتٓؼٚد لوٕؼًم  رجؼع ت  ّنفُ جيقز افرجقع ت تِؽ افًىٜٔد 

 ظْٔٓٚ.
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د نل ق ؿ  تكؽ  رهَ ننف ُ   نق تُقق افًغ مل  تكؽ  ٚ افقف د ؾ٘ق ـٚ :اّمر افثٚي ـى مثاله

ـو ؾًحجر ظِٔفد ؾٕ٘ف ت هذك احلٚفٜ فٔس فألب نق  رجع: ّنف تًِؼ  ٚ تكؽ  ٖق  ٚر ت ذمتف دي   َ

 حؼ افٌر.

تُقق افًغ ؿ  زادت ز ٚدةه متهِٜ: ّق هذك افز ٚدة  ُ ؿٚفقا جيٛ نق :افؼط افثٚفٞ

ٚ فال ـد لُ  ُّـ ؾهِٓكهٚ  ُقق مٌ مٚ قنادتهِٜ  ُه  ٚ ظـ افًغ: ّ ٚ ّٕٝ ت ٌمُِف.ِ

:  :لافؼط افرا ع نق ُ  تًِؼ  ٚ رؽٌٜ ؽر افقف د لمثٚـ نق  تًِؼؼ  ؼٚ رؽٌؼٜ ؽؼر افقفؼ د ؿؼٚفقا

د فَْؾ ُه د ل ي  :فق نق اّب ٕحؾ ا ْف مٚ ٜه د ؾِؼؿ نظىٚك شٔٚرةه ؾٚرهؼ ةه ٔتهؼٚ  تُِّؼفد لذهؼٛ فٔخىؼٛ امؼرن

ة  ذفؽ افقف  وُ ّجؾ نق مًف شٔٚ  رةه ل ٔتهٚ.تٌَؾ ادرن

ا ؾتًَِٝ  تِؽ افٌْحِٜ ّب تِؽ اهلٌٌؼٜد نل رجؼع ت تِؼؽ اهلٌٌؼٜد فرؽٌؼٜ ارؽٌٜ افٌرد ؾِق نخذ  وذه

افزلجؼؼؼٜ لنهِٓؼؼؼٚ  ؼؼؼؼذفؽ افقفؼؼؼ  تُؼؼؼقق ؿؼؼؼؼ  ذهٌؼؼؼٝد ؾحْٔئؼؼؼؼذى َٕؼؼؼقـ: ُ جيؼؼؼقز افرجؼؼؼؼقع ت تِؼؼؼؽ اهلٌٌؼؼؼؼٜ: 

افرجؼؼؼقع ت  ّجؼؼؼؾ تًِؼؼؼؼ رؽٌؼؼؼٜ افٌؼؼؼر  ؼؼؼذفؽ املؼؼؼٚـد هؼؼؼذك نر ًؼؼؼٜ ذلط نلردهؼؼؼٚ ؾَٓٚكٕؼؼؼٚ ت مًؼؼؼٖ ٜ

 اهلٌٌٜ.
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ٓٗعُإ بٔ بػرٍي -23 ٕٖ ايٓيب  --عٔ اي ٍَ:  ♀أ َٚاِعٔدُيٛا »َقا  َ٘ اٖتُكٛا ايًَّ

ِِ َِٚيأنُن َٔ َأ ِٝ  ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.«َب
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
ـؼؼؼٚق ؿؼؼؼ  ٕحِؼؼؼف  -  -د نق ن ؼؼؼٚك  نؼؼؼر  ؼؼؼـ افؼؼؼًًْمق هؼؼؼذا احلؼؼؼ  ٞ حؼؼؼ  ٞ افؼؼؼًًْمق  ؼؼؼـ  نؼؼؼر

د ؾَٚفؼؼٝ نف افؼؼًًْمق: ُ نرى حتؼؼك ًتنؼؼٓ  رشؼؼقـ اب  ٜه –ؾجؼؼٚء افؼؼًًْمق فٌِْؼؼل د ♀ٌٕحِؼؼ

ًٔنؼؼؼؼؼٓ كد -♀ ًٔنؼؼؼؼؼٓ  افؼؼؼؼؼًًْمق لمًؼؼؼؼؼف افٌنؼؼؼؼؼر ؾجؼؼؼؼؼٚء ف  ٌٕحِتؼؼؼؼؼف ظؼؼؼؼؼذ ♀ افٌْؼؼؼؼؼل ف

د هؼؼؼذا  نؼؼؼٓ  نق -♀– افٌْؼؼؼل ؾؼؼؼٖ ك فِؼؼؼًًْمقد ُه   ًؼؼؼض ت ♀ افٌْؼؼؼل لؿؼؼؼٚـ نل

ٌرن»:  ٞاحل  ن ٍٚظ ٌٓ  ظٌِٔف ؽي  .شنيص

ذي زلرى »ؾٚمتْع مـ نق  نٓ  ظِٔفد لجٚء ت  ًض اّفٍٚظ ننف ؿٚـ:  ً  ظي ٓي د لجٚءت شويد ُ نيص

اَظؼؼٌ ًفقا » ًؼؼ  ذفؼؽ:  ♀ن ٍؼٚظ ًنخؼؼر تؼ ـ ظؼؼذ ادْؼع مؼؼـ ذفؼؽد ثؼؼؿ ؿؼؼٚـ افٌْؼل  ي لي ؼؼقا اَّللَّ ًَ اتَّ

ؿَ  ـً ٌد ُي َل َغي ني  .ش ي

اَظؼؼٌ ًفقا »ؾَقفؼؼف:  لجؼؼقب افًؼؼ ـ  ؼؼغ اّ ْؼؼٚء ت افًىٔؼؼٜد لهؼؼذك ادًؼؼٖ ٜ تؼؼ فْٚ ظؼؼذ  د  ؼؼ ـ ظؼؼذشلي

لظْؼؼ ٕٚ مًؼؼٚئؾ متًَِؼؼٜ  ٚفًؼؼ ـ ت مًؼؼٖ ٜ مّٓؼؼٜ: لهؼؼل نق اّ ْؼؼٚء جيؼؼٛ نق ً ًؼؼ ـ  ٔؼؼْٓؿ ت افًىٔؼؼٜد 

 :افًىٜٔ

 نق افً ـ ت افًىٜٔد هؾ هق خٚصو  ّٚ ْٚءد نف  ًّقف افقرثٜ   :ادًٖ ٜ اّلػ

ُه َٕؼؼؼقـ: ً ًؼؼؼتثْك مؼؼؼؼـ افقرثؼؼؼ ٜه ت احلُؼؼؼؿد لوق ـٕٚؼؼؼؼٝ نل ٜ افزلجؼؼؼٜد ؾؼؼؼؼ٘ق افزلجؼؼؼٜ فًٔؼؼؼٝ داخِؼؼؼؼ

د لوًٕم اخلالؽ ظْ  ظًِمئْٚ ظذ ؿقفغ: ٜه  لارث

 جيٛ افً ـ ت افًىٜٔ فأل ْٚء ؾَط دلق  ٚؿل افقرثٜ. ف: ننافَقـ اّلـ

 : لهق افذن ظِٔف ادتٖخرلقد ننف جيٛ افً ـ  غ مجٔع افقرثٜ.لافَقـ افثٚي
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ٚءد لوٕؼؼًم فؼؼف نخؼؼقاتد لاّخؼؼقات لارثؼؼٚتو فؼؼفد ؾٔجؼؼٛ ظِٔؼؼف نق  ًؼؼ ـ ؾِؼؼق نق رجؼؼاله فؼؼٔس فؼؼف ن ْؼؼ

د ؾٔجؼٛ ظِٔؼف نق  ًؼ ـ  ٔؼْٓؿ  ٝو لنخو د نل فف نظًمفو ؾٔجٛ ظِٔف نق  ً ـ  غ نظًممفد نل فؼف  ْؼ َـّ ْٓٔ 

لهُؼؼؼذاد هؼؼؼذا اّمؼؼؼر اّلـد لؿٔؼؼؼؾ: وٕؼؼؼًم هؼؼؼق فؼؼؼأللُد فيؼؼؼٚهر احلؼؼؼ  ٞد لنمؼؼؼٚ ادنؼؼؼٓقر ؾًؼؼؼذ اّلـد 

  ذـرت فُؿ.لافرلا ٜ افثٕٜٚٔ ـًم

 ـٔػ  ُقق افً ـ  غ اّ ْٚء ت افًىٜٔ   :ادًٖ ٜ افثٕٜٚٔ

ادؼؼؼراثد لفؼؼؼذفؽ  نق ً ًَؼؼؼؿ  ٔؼؼؼْٓؿ ـؼؼؼًم ؿًؼؼؼؿ اب  :ادًتّؼؼؼ  نق افًؼؼؼ ـ  ؼؼؼغ اّ ْؼؼؼٚء ت افًىٔؼؼؼٜ

ٜو رؤٓٚ اب ": -  -ؿٚـ ؿتٚدة   ."فْٚ  ً  لؾٚتْٚد ؾْروٚهٚ ت حٔٚتْٚ هل ؿًّ

د ل ًىؼؼل افقفؼؼ  لُدك ت افًىٔؼؼٜد ؾًٔ لوذا نراد ادؼؼرء نق  ًؼؼ ـ  ؼؼغ ن ًىؼؼل افٌْؼؼٝ مؼؼـ  ْٚتؼؼف شؼؼًٓمه

ؼؼؼٚد نظىؼؼك افقفؼؼ  ن ٍؼؼغد لهُؼؼذاد لهؼؼؼذا هؼؼق نرجؼؼح افَؼؼقفغ ت هؼؼؼذك  ٍه شؼؼّٓغد ؾؼؼ٘ذا نظىؼؼك افٌْؼؼٝ ن 

 ادًٖ ٜد لهق افذن ظِٔف ـثرو مـ نهؾ افًِؿ ت ادًٖ ٜ.

اد ؿؼٚفقا: ُ  ِؼزف ؾٔٓؼٚ افًؼ ـ : نق افًِؼًمء اشؼتثْقا  ؼقره اّمر افثٚفٞ ادتًِؼ  ٚفً ـ ت افًىٔؼٜ

 ؾًٔم ً ٌذـ فأل ْٚءد لمـ هذك افهقر:

 : مٚ ـٚق مـ  ٚب افٍَْٜد ؾٚفٍَْٚت ُ  ِزف ؾٔٓٚ افً ـ  غ اّ ْٚءد ل ذفؽ ٍٕٓؿ مؼٚ  يْؼف ؿٚفقا

ـى ل َؼقـ: هؼذا  ـو ـٌرو لا ـ  ٌرد لافرجؾ ت  خر ظّؼركد ؾٔؼٖيت  ؼًم  ًض افْٚس حًْٔم  ُقق فف ا 

ؼؼٚد لا ْؼؼل افهؼؼٌر مؼؼٚزاـ ا ؼؼـ  :ُ ْؼؼل افهؼؼٌر ًٝ ظِٔؼؼف ظؼؼؼ ـ نل ثالثؼؼغ ظٚمه ّق ا ْؼؼل افٌُؼؼر ننٍَؼؼ

د هؼؼؼذا ُ جيؼؼؼقز: ّق ا ٍٕؼؼؼٚؾ ظؼؼؼذ شؼؼؼْٜد ؾًؼؼؼٖمجع فؼؼؼف مؼؼؼٚـ: ّي ر ؼؼؼًم نمؼؼؼقت ظؼؼؼـ ؿر ؼؼؼٛد ؾَْؼؼؼقـ: ُ

ٚد لافٍَْٜ افقاجٌٜ ُ  ِزف ؾٔٓٚ افتًجٔؾ.  افٌُر هق مـ  ٚب افٍَْٜ افقاجٌٜ ذظه

ؼؼٚد ؾٕ٘ؼؼف ً ًىؼؼك مؼؼـ  ؼؼؼٚب ا احلٚفؼؼٜ افثٕٚٔؼؼٜد ؿؼؼٚفق : وذا ـؼؼٚق حلٚجؼؼٜد ؾؼؼ٘ق نحؼؼ  اّ ْؼؼٚء وذا ـؼؼٚق دتٚجه

د ؾّـ  ٚب نلػ ًتً ُّ  ٜه  حٚجٜ اُ ـ  ذفؽ. احلٚجٜ ففد ؾ٘ذا ـٕٚٝ احلٚجٜ ًتًىك فًٌِٔ    ؿ
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ـو ؾَؼؼرو ل خؼؼر ؽْؼؼلد لـؼؼٚق ً ًىؼؼل افٍَؼؼر مؼؼٚ  ًؼؼ ُّ   ؼؼف حٚجتؼؼف لحٚجؼؼٜ زلجتؼؼف  ؾِؼؼق نق رجؼؼاله فؼؼف ا ؼؼ

 مـ  ٚب افتحًْٔٔٚتد ؾ٘ق هذا ُ  ِزف ؾٔف افتً  ؾ. دف  ف لحيًـ حٚففؾَّ سي مٚ  ي  ادًتٚدة ُ

َـّ  :اّمؼؼر افثٚفؼؼٞد ؿؼؼٚفقا  ـو  ًّؼؼؾ مًؼؼف ت د ٕٚؼؼفد مؼؼٚ ـؼؼٚق مؼؼـ  ؼؼٚب اّجؼؼرةد ؾِؼؼق نق ن هؼؼٚ ـؼؼٚق فؼؼف ا ؼؼ

ا ظؼؼؼـ افًّؼؼؼؾد ؾجؼؼؼٚء نحؼؼؼ  ن ْٚئؼؼؼف فَٔؼؼؼقف  : جؼؼؼٚزد نل نق اّب ـؼؼؼٚق ظؼؼؼٚجزه ل ًىٔؼؼؼف نجؼؼؼرةه فؼؼؼذفؽد ؿؼؼؼٚفقا

 فد ل ْيٍفد لً ٌر مال ًفد لؽر ذفؽ مـ اّمقر.حيِّ د خ متف

د ؾَؼؼ  ٕؼؼصَّ لمًِؼؼقفو نق هؼؼذا افقفؼؼ  ؿؼؼ  اؿتىؼؼع مؼؼـ لؿتؼؼفد لمؼؼـ ًج   ٓؼؼ كد ؾًٔؼؼتحؼ ظؼؼذ ذفؼؼؽ نجؼؼرةه

 افًًِمء ظذ ننف ت هذك احلٚـ لنطْف ادقؾؼد ننف جيقز فف نق ً ًىل هذا افقف  مٚ  ْٚشٛ ظِّف.

مؼؼؼٚ  ْٚشؼؼؼٌف: ّق اُ ؼؼؼـ ؿؼؼؼ   ُؼؼؼقق فؼؼؼف مؼؼؼـ مؼؼؼٚ لؿِؼؼؼٝ: مؼؼؼٚ  ْٚشؼؼؼٛ فؼؼؼٔس  ؼؼؼرد نجؼؼؼرة ادثؼؼؼؾد فُؼؼؼـ 

د لؿؼ  لُدً ال س حٚففد مٚ ؿ   ز   ظـ نجرة ادثؾد هذك اّمقر افتل ُ  ِزف ؾٔٓٚ افتً  ؾ  غ اّ

  ز    ًض نهؾ افًِؿ ؽر ذفؽ.

ٕحؼـ ؿِْؼٚ: وق افتًؼ  ؾ لاجؼٛد ل َٚ ؼؾ ذفؼؽ نق مؼـ مل  ًؼ ـ  :مـ اّحُٚف ادتًَِٜ  ٚفتً  ؾ

د لؾًِؼؼؼف هؼؼؼذا حؼؼؼرافد لمؼؼؼـ نمؼؼؼر احلرمؼؼؼٜ ننؼؼؼف جيؼؼؼٛ افتًؼؼؼ  ؾ  ًؼؼؼ   ؼؼؼغ ن ْٚئؼؼؼف ت ا فًىٔؼؼؼٜد ؾٕ٘ؼؼؼف  ُؼؼؼقق  ثؼؼؼًمه

 اجلقر.

نظؼؼؼٌط لفؼؼؼ ؿ مثؼؼؼؾ »ـد ؾَؼؼؼٚـ: ًؼؼؼ د ق  ً ن افؼؼؼًًْمق  ؼؼؼـ  نؼؼؼر نمؼؼؼر -♀–افٌْؼؼؼل  لفؼؼؼذا ؾؼؼؼ٘قَّ 

ء د ؾال ؼؼؼ  مؼؼؼـ افتًؼؼؼ  ؾ  ؼؼؼغ  ؼؼؼٚؿل اّلُد لهؼؼؼذا شذفؼؼؼؽد نترجؼؼؼق نق  ُؼؼؼقق ن ْؼؼؼٚكؿ فؼؼؼؽ ت افؼؼؼٌز شؼؼؼقا

 . ًّك تهحٔح اخلىٖ

 ٚنٝـ ٜهٕٛ ايتعدٌٜ بني األٚالن؟

 :  ٚفرجقع ت افًىٜٔ افتل نظىٚهٚ افقف .افهقرة اّلػ ؿٚفقا  هقر:

: ؿؼؼٚفقا  ؼؼٖق  ًىؼؼل  ؼؼٚؿل اّ ْؼؼٚء مثؼؼؾ مؼؼٚ نظىؼؼك اّلـد ؾُٔؼؼقق ؾٔؼؼف تًؼؼ  اله ت لافهؼؼقرة افثٕٚٔؼؼٜ

 هذك احلٚـ.



 
289 

 

ل اّ ْؼؼؼؼٚء ؾَٔؼؼؼؼقـ: ؾٔؼؼؼؼذهٛ فٌؼؼؼؼٚؿ دف افتًؼؼؼؼ  ؾد حِٔؼؼؼؼؾ اّ ْؼؼؼؼٚءؾٔؼؼؼؼ: افؼؼؼؼذن  ُؼؼؼؼقق لاّمؼؼؼؼر افثٚفؼؼؼؼٞ

ِد  ؼؼؼؼح ـ  ؼؼؼؼغ ن ْٚئؼؼؼؼف: ّ ؼؼؼؼؿ ًِ قيد لاشؼؼؼؼّحقا يل ني ؿؼؼؼؼ  نظىٔؼؼؼؼٝ نخؼؼؼؼٚـؿ ـؼؼؼؼذاد ؾحْٔئؼؼؼؼذى  ُؼؼؼؼقق ؿؼؼؼؼ  ظؼؼؼؼ َّ

ؿِؼؼؼؼٝ فُؼؼؼؼؿ ؿٌؼؼؼؾ ؿِٔؼؼؼؼؾ: ننؼؼؼؼف  ِؼؼؼؼزف لنشؼؼؼَىقا حَٓؼؼؼؼؿد هؼؼؼؼذا افؼؼؼذن  ًؼؼؼؼّٔف افًِؼؼؼؼًمء افتًؼؼؼؼ  ؾ ت احلٔؼؼؼٚةد 

ٚ افتً  ؾ ت احلٔٚة.  لجق ه

ٜه  لهؾ  ِزف افتً  ؾ  ًؼ  افقؾؼٚة نف ُ   ؼقرة ذفؼؽ: نق اّب  ًؼ  مؼٚ نظىؼك  ًؼض ن ْٚئؼف ٌٕحِؼ

ك ظىٌؼك  ؼف افٌؼٚؿقق مثؼؾ مؼٚ نً ًىيؼلمل  ًىٓٚ افٌٚؿغ ًتقتد ؾٓؾ  ِزف افتً  ؾ  ٖق  ٗخذ مـ ترـتف مٚ  ً 

 زع هذك افًغ مـ اُ ـ لً ًؾ ت افسـٜد نف ُ  ؾٔٓٚ ؿقُق:ْتي اّلـد نل َٕقـ: تً 

ٛو ت  :ؾٚدنٓقر ظْ  ؾَٓٚئْٚ ٌهٚ  ً  افقؾٚةد لحْٔئذى ؾُٔقق نق افتً  ؾ لاج احلٔٚةد لفٔس لاج

ٌمِؽ افقف  افؼذن ًنظىؼل هؼذك افًىٔؼٜ ثٚ تهؼٚ ظؼذ افًؼغد لفُؼـ مؼـ افؼٌز  ٖ ٔؼف: ّق ن ؼٚك ؿؼ  ـًؼٛ وثؼًمه 

 ًؼؼؼ ف افًؼؼؼ ـ ت افًىٔؼؼؼٜد نق  تحِؼؼؼؾ  ؼؼؼٚؿل افقرثؼؼؼٜد نل وخقتؼؼؼفد نل نق  ؼؼؼرد املؼؼؼٚـ وػ وخقتؼؼؼفد هؼؼؼذا مؼؼؼـ 

  ٚب افٌز لا حًٚق  ٖ ٔف.

لهؼؼل اختٔؼؼٚر افنؼؼٔ  تَؼؼل افؼؼ  ـد ننؼؼف  ِؼؼزف افتًؼؼ  ؾ حتؼؼك  ًؼؼ  افقؾؼؼٚةد ؾرؾؼؼع  :فرلا ؼؼٜ افثٕٚٔؼؼٜلا

 َٔؼؼؼٜ اّ ْؼؼؼؼٚء دظؼؼؼؼقة ظْؼؼؼؼ  ؿؼؼؼؼٚيض ادحُّؼؼؼؼٜد ؾَٔقفؼؼؼقق: وق ن ؼؼؼؼٚهؿ ؿؼؼؼؼ  جؼؼؼؼٚر ت تِؼؼؼؼؽ افًىٔؼؼؼؼٜد ؾْرؽؼؼؼؼٛ 

مؼؼؼٚ نخؼؼؼذد  ٜ ؼؼؼٕٚتزاع افًؼؼؼغ نل ؿّٔتٓؼؼؼٚ  ؼؼؼـ نخؼؼؼذهٚد ل ؼؼؼتؿ افتًؼؼؼ  ؾ  ْْٔؼؼؼٚد نل ُ ً ًىؼؼؼك مؼؼؼـ افسـؼؼؼٜ ؿّٔؼؼؼ

 اّلـ هق ادنٓقرد لهق افذن ظِٔف افًّؾ.ل

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
23- ٍٔ ِٝ ِٔ ُسَص َٕ ِب َُِسا ِٔ ٔع ـْ َلُف :    َع ِف َلْؿ َيُؽ

ـَ َلُف ِطـَْد َمْقتِ َأنَّ َرُجاًل َأْطَتَؼ ِستََّة َمْؿُؾقكِق

ِٔ َؾَذ» ♀ َم ٌل َغْقَرُهْؿ، َفَدَط  بِِفْؿ َرُسقُل اهللِ  ِٝ َٓ ِِ، َؾَأِعَتَل اِث ُٗ َٓ ِٝ ِٖ َأِقَسَع َب ِِ َأِثًَاّثا ُث ُٖ ٖصَأ

 .زٚاٙ اإلَاّ أمحد َٚطًِ «ََٚأَزٖم َأِزَبَع١ّ
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
ءه ـٕٚؼؼؼؼٝ  د  ًىٔؼؼؼؼٜ ادؼؼؼؼر ض: هؼؼؼؼق مؼؼؼؼٚ  ٌذفؼؼؼؼف مؼؼؼؼـ تزظؼؼؼؼٚت شؼؼؼؼقا هؼؼؼؼذا  ؼؼؼؼٚب ظىٔؼؼؼؼٜ ادؼؼؼؼر ضد ادؼؼؼؼرا

ؼؼؼٚ  دؽؼؼؼر ذفؼؼؼؽد لظىٔؼؼؼٜ ادؼؼؼر ض  ؼؼؼ ؿٚتد نل نلؿؼؼؼٚؽد نل د  ؼؼؼٚدر ض: هؼؼؼق افؼؼؼذن  ُؼؼؼقق مر وه ادؼؼؼرا

ؼؼ ؼؼٚد لنمؼؼؼٚ افؼؼذن  ُؼؼؼقق مروؼؼف فؼؼؼٔس  قؾه ؼؼٚ  قؾه لوق مؼؼٚت مؼؼؼـ مروؼؼف ذاؿد ؾؼؼؼ٘ق ظىٔتؼؼف تُؼؼؼقق  ٚمروه

 ُ ؾرؾ. دـًىٜٔ افهحٔح شقاء

: ن ؼؼؼؼٚ تٖخؼؼؼؼذ حُؼؼؼؼؿ افق ؼؼؼؼٜٔد هؼؼؼؼل فًٔؼؼؼؼٝ ل ؼؼؼؼٜٔ: ّق  ْٔٓؼؼؼؼٚ ل ؼؼؼؼغ لاحلًُؼؼؼؼؿ ت ظىٔؼؼؼؼٜ ادؼؼؼؼر ض

رلؿؼؼؼؼٚتد لنلردهتؼؼؼؼٚ نـثؼؼؼؼر مؼؼؼؼـ مؼؼؼؼرة هؼؼؼؼذك افٍرلؿؼؼؼؼٚت اّر ؼؼؼؼعد لفُْٓؼؼؼؼٚ تٖخؼؼؼؼذ حُؼؼؼؼؿ افق ؼؼؼؼٜٔ نر ؼؼؼؼع ؾ

ج مـ افثِٞد ؾ٘ق ـٕٚٝ تزظٚتف ت مروف ادخقؽ افثِؼٞ ؾؼًم دلقد ؾ٘ ؼٚ افق ٜٔ مـ جٜٓ ن ٚ ًتري 

 ًترجد لوق زادت ظـ افثِٞد ؾٕ٘ف وًٕم ً رج مْٓٚ افثِٞ ؾَط دلق مٚظ اهٚ.

تد ؾِؼق نق : نق افق ٚ ٚ تتزاحؿ لوق تٖخرَ  ٜٔ ت افثِٞلمـ افٍرلؿٚت  غ افًىٜٔ ل غ افق

ؼؼؼؼ ٚق ت رجؼؼؼؼاله تؼؼؼؼزعد نلص  ر ؼؼؼؼع مٚفؼؼؼؼفد ثؼؼؼؼؿ نلص  ر ؼؼؼؼعى  خؼؼؼؼرد ؾؼؼؼؼٚفر ع اّلـ لافر ؼؼؼؼع افثؼؼؼؼٚي  تحٚ َّ

ا افق ؼٚ ٚ تتؼزاحؿد ؾٔٗخؼذ ثِثؼل افر ؼع اّلـ لثِثؼل افر ؼع افثؼٚيد ؾحْٔئؼذى  ّؼقع افثِثؼؼغ  افثِؼٞد وذه

  ُقق ثِٞ افسـٜ.

 باب عطية إلمريض 
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ف اّلـ ظذ افثٚيد ؾِق نق جٚلزت افثِٞ ًؿ د  ذاىٚ ٚ لهل ظىٚ ٚ ادر ضد ؾ٘ ٚ ولنمٚ افً

رجاله تزع  ر ع مٚفف ت مروف ادخقؽد ثؿ تزع  ٚفر ع افثٚيد ؾَْقـ: وق افر ع اّلـ  ٍْذ 

ٌهٚ جزء ظذ اثْٚ  د لافر ع افثٚي:  ٍْذ مْف مٚ  تّؿ افثِٞ ؾَطد ثِٞ ترـتفد لهق  ًْل تَر  ـٚماله

ا هذا مٚ  تًِؼ  ًّٖ ٜ -لظذ ظٓ تؽ: مل نحًٌٓٚ ننٚ   ظٝ اِق-ظؼد ثِٞ افر ع  د وذه

 افق ٜٔ لافًىٜٔد لمٚ افٍرؾ  ًْٔٓمد لهق نح  افٍرلؿٚت.

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
ٚأْا  ،قاٍ: قًت ٜا زضٍٛ اهلل قد بًؼ بٞ اجلٗد َا تس٣    عٔ ضعد ابٔ أبٞ ٚقاٍص-23

، قًت: شُ»قًت: ؾايػطس؟ قاٍ: ، شُ» ٍٕ ٚال ٜسثين إال اب١ْٓ يٞ، أؾتصدم بجًجٞ َايٞ؟ قاٍ:ذٚ َا

ٜه  تٍٍُقق » ايجًح؟ قاٍ: افثِٞ لافثِٞ ـثرد وٕؽ نق ت ع لرثتؽ نؽْٔٚء خر مـ نق تذرهؿ ظٚف

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ. ،شافْٚس

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
نن: نق هذا افٌٚب افذن نلرد ؾٔف ادهْػ  "نتاب ايٛصاٜا"تًٚػ:  ♫ـ ادهْػ ؿق

 هذا احل  ٞ  تح ث ؾٔف ظـ افق ٚ ٚ. 

 لافق ٜٔ: هل افتكؾٚت ادًَِٜ ظذ افقؾٚة.  دمجع ل ٜٔ :لافق ٚ ٚ

  :لذفؽ نق افتكؾٚت ٕقظٚق

  َّومٚ نق تُقق مْج ٍَّ   .ظ  ٚ  ٚحٌٓٚزةه مـ حغ تِ

 مًَِٜ.  لومٚ نق تُقق 

ٛى  :لادًَِٜ لٕحق  ومٚ نق تُقق ظذ ذطى ت احلٔٚة: ـَ لف صٓر رموٚقد نل ؿ لف ؽٚئ

 .ذفؽد

ٜه ظذ افقؾٚةل لهذا نجٚز  دلافتًِٔؼ ظذ افقؾٚة هل افتل تًّك  ٚفق ٚ ٚد ومٚ نق تُقق مًَِ

 دظذ افقؾٚةافؼع ؾًِف: لوق ـٚق ـثرو مـ افٍَٓٚء  ًّْقق مـ افتًِٔؼ ظذ افؼلط ؽر افتًِٔؼ 

 ًتحٛ فف افق ٜٔد ـًم جٚء ت ح  ٞ ا ـ ظّر  -نل ؿٌؾ ذفؽ-لادرء وذ حيتف افقؾٚة ؾٕ٘ف 

 وصاياال كتابُ
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ٜو حٝ رنشف»: ¶ : ؾ ـ ذفؽ ظذ ننف شمٚ حؼ امرئى مًِؿى  ٌٔٝ فِٔتغ وُ لل ٔتف مُتق 

ٌٓ نق  ً  :لافًْٜ د ًتحٛ نق  ُتٛ ادرء ل ٔتف ق لؿٌؾ ند   ظِٔٓٚ: فُل ُ تُقق ؾٔٓٚ خهقمٜن

فًِٔؿ ادًِؿ نق افق ٜٔ فًٔٝ  رد تزظٚت ل  ؿٚت ؾحًٛ:  ؾ وق  دٌٕ ن  ؼح احل  ٞ

  :ادرء  ُتٛ ت ل ٔتف وًٜ نصٔٚء

ٌهٚ -   . ًض هذك اّصٔٚء ؿ   ُقق لاج

- ٚ   .ل ًوٓٚ ؿ   ُقق مْ ل ه

-  .ٚ  ل ًوٓٚ ؿ   ُقق مٌٚحه

ْٕٚ ؾ٘ذا ظرؾٝ هذك اّمقر اخلّسد ظرؾٝ مٚ هل افق ٜٔ افتل ًتُتٛ ا مـ وخقا : ّق ـثره

  يـ نق افق ٜٔ وًٕم هل نق نتزع  ثِٞ مٚيل نل نؿؾ نل نـثرد لفٔس ذفؽ ـذفؽ. 

 ٚ ٚ لهذك اّمقر اخلّس افتل تُتٛ ت افق : 

ـى ـٚق ادقظيٜد  ٖق  ًظ ادرء  ْٔفد ل ذـرهؿ  ٚب  : ًّْك دافق ٜٔ :نلهلٚ د ؾُؿ مـ ا 

لخٚ ٜ نق ادرء  َرن ل ٜٔ ن ٔف نل مقرثف  دٜ ن ٔف رجع وػ ه اكؾًِم ؿرن ل ٔ دت ضر ؼى ؽر شقنٍّ 

لفذا مٚ زاـ نهؾ افًِؿ  ُتٌقق ت  :قد ل ً  ؾَ ك فذفؽ افٌٚيلزي ظْ مٚ  ُقق ت ص ة حي 

ٜو مـ ـتٚب ابد ـًم ت ح  ٞ ا ـ مًًقد:  ♀ ؾ وق ل ٜٔ افٌْل  ؿدل ٚ ٚه هل   

ٜو لذـرم ش فٚاافتل ظِٔٓٚ خ ♀ مـ نراد نق  ْير فق ٜٔ افٌْل» لهل مقظي

 فًِِّّغ. 

ل ـ ـتٛ  دظظ ّ ْٚئٓؿد لفتالمذهتؿا مٚ زاـ نهؾ افًِؿ  ُتٌقق ت ل ٚ ٚهؿ مق :نؿقـ

فر ٔع  ـ اتًٚػ. ؾَ  َٕؾ  ♫دّ   ـ ودر س افنٚؾًل  :ؾا مٚف ادٌجَّ  :ل ٜٔ ت ذفؽ

ٜو ت  شًِٔمق ادرادن ت ـتٚب اّف ل ٜٔ افنٚؾًل افتل نلص  ٚ ؿٌؾ لؾٚتفد لهل ل ٜٔ وظئّ
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 َُّ ٜه ؾٔٓٚ ز ٚدات وظًم َِٕف اّدبد لاّخالؾ لاُظتَٚدد لَٕؾ  اهل ٚرن  ٘شْٚدك ظـ افنٚؾًل ل ٔ

 افر ٔع  ـ شًِٔمق ادرادن.

ًَِٕٝ ل ٜٔ نيب افقفٔ  افٌٚجل ّ ْٚئفد  ؾ هذك افق ٜٔ افتل  :لمـ افق ٚ ٚ ادنٓقرة افتل 

لـذفؽ ا مٚف ن ق  دؼح: ملٚ ؾٔٓٚ مـ   ؾ ادقظيٜـتٌٓٚ ّ ْٚئف تذـرةه ن ٌحٝ ًت رس لت

 ٌَّ د ٚقدّ  ظٌ  اب  ـ نا   ـ ؿ امٜد فف ل ٜٔ ّ ْٚئف لتالمذتف مقجقدةو لمنٓقرةد لا ـ احل

ٜه مـ ؿِٛد لـتٌقهٚ دـ حيٌق ؿ  لـثرو مـ نهؾ افًِؿ ملٚ ـٕٚٝ ل ٚ ٚهؿ ؿٌؾ لؾٚهتؿ تُقق ٕٚ ً

ٜه  ٖمر اب مـ ن ْٚئٓؿ لتالمذهتؿ لذلهيؿد ـٕٚ لـؿ إتٍع امركو مـ  دٝ ل ٚ ٚهؿ ٕٚؾً

 ًٌٛ  :ٚ ٕهٔحٜ ىّ ٔف  ٚدحٚؾيٜ ظذ افهالةد لافًٌ  ظـ احلرافد لترؿ افًُٛ ادّْقع ذظه

ٌهٚ فًِقؿ افىر ؼ افًقند   ـتٌٓٚ اّب ّ ْٚئفد ؾهٚرت هلؿ شٌ
ٜى د لادحٚؾيٜ ظذ  ِٜ افرحؿ ـِّ

 .هذا اّمر اّلـ دلافقؾٚء  ٚ

ؾ٘ق د  ـافذن ً ُتٛ ت افق ٜٔ: نق ً ُتٛ ت افق ٜٔ مٚ ظذ ادٔٝ مـ اف َّ  :افثٚي اّمر

 ً ٌٍر فِنٓٔ  وُ اف  ـ
ى
لفذا وذا نراد ادًِؿ نق  زئ ذمتف ؾُِٔتٛ  :ادرء مًِؼو    ْفد لـؾ رء

ق ظْ ك ت ل ٔتف مٚ ظِٔف مـ اف  قق: وذ ـثر ومـ اف ائْغ ؿ  ُ  ًِؿ  قؾٚة ذفؽ اد  ـد نل  ُق

 ـد لُ مٚ  ًّْف مـ افق قـ وفٔفد مـ ً ً ى لٕحقكد نل  ُقق ؿ  ؾَ  افقثَٜٔ افتل ت ـ ظذ اف َّ 

ؾ٘ذا ن رنت ذمتؽد لـتٌٝ مٚ ظِٔؽ مـ اف  قق ت ل ٔتؽد ؾٕ٘ؽ تُقق ؿ   د رهٚق ل ْٜٔ ظْ ك

 فُل  َقف افقرثٜ  ً اد ذفؽ اف  ـ.  ؽ:ذمت  ًض ن رنت

افتل ً ُتٛ ؾٔٓٚ اف  ـ ظذ ادٔٝد افتل ـتٛ ؾٔٓٚ ادرء د ْف  لفذا ؿٚـ ظًِمكٕٚ: وق افق ٜٔ

لؿ  َٕقـ د هذا اّمر افثٚي دًُٔتٍك  خىف ت وثٌٚت اف  ـؾظذ ًٍٕفد ًتٌَؾ لوق مل ً نٓ  ظِٔٓٚد 

ءه فِذمٜ.   قجق ٚ و را
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ـى ظْ  ؽرك :اّمر افثٚفٞ افذن  ُتٛ ت افق ٜٔ فف ؾ٘ق ـثرها مـ افْٚس  دمٚ فِّرء مـ نمقا

 َّٔ ـو ظْ   خر ـ: لفُْٓٚ خٍ ومٚ نق  ُقق ؿ  نؿرضد نل ؿ  ؿٚرضد لافٍرؾ  دٜد لؽر مًِقمٜنمقا

ٌَ  غ مـ نؿرض لمـ ؿٚرض: نق افَرض تزُّ  د لاف د لهق ادوٚر ٜ راض ظَ ً عو ٜى ومٚ نق  دذـ

د نل جًِف ظْ ك لد ًٜد لفُـ ن ْٚ ٜه ُه موٚر  ف ُ  ًِّقق ئ ُقق ؿ  نؿرض  خرد نل نظىٚك مٚ

ـًم ت  ♀لؿ  ؿٚـ افٌْل د ف: فُل  ْتًٍقا  فذفؽ اف  ـد ؾٌٔغ ّ ْٚئف نيـ  قج  مٚفً  

وٕؽ وق تذر لرثتؽ نؽْٔٚء خرو مـ نق تذرهؿ ظٚفٜ  تٍٍُقق »احل  ٞ افذن شٖٔيت مًْٚ  ً  ؿِٔؾ: 

 دؾًمفؽ هذا نق  ًرؽ  ف  ْقؿ للرثتؽ فؽ ؾٔف نجر. تُتٛ مٚ ظْ ؿ مـ اّمقاـ دشافْٚس

ؿ  تُقق فف حًٚ ٚتو  ُْٜٔ ت  ِ اقى مًْٜٔ تِتزف افن ٜ افن   ة: ؾّٔقت لذفؽ  ل ًض افْٚس

 ٕٚهٔؽ ننف داملٚـ ُ  ْتٍع  ف  ْقكد ل ٌَك لدائع ت تِؽ افٌْقؿ ظؼات افًْغد هذا وق اـًتنػ

 .هذا اّمر افثٚفٞ دح  ف ل تقؾركُتنػ ل ٌَك ادْتٍع  ف  ٚحٛ افٌْؽ افذن  س َّ ر ًم ُ  ً  ؿ 

ٛو اّ  مـ  : مٚ ٕصَّ مر افرا ع افذن ً ُتٛ لهق مًتح
ى
ظِٔف هذا احل  ٞ لهق افته ؾ  جزء

ننف جيقز  ♀ افٌْل ؾ٘ق افًْٜ فِّرء نق  ته ؾ  جزء مـ مٚففد لؿ   غَّ  داملٚـ

:  ًتحٛ افَْص ظـ افثِٞ ـًمافته ؾ وػ افثِٞد لظزَّ  ت  شٖٔتْٔٚ ت  ٚجلقاز: ّق افًًِمء ؿٚفقا

لفذا جٚء ظـ مجع ىمـ افهحٚ ٜ د شافثِٞ لافثِٞ ـثر»ؿٚـ:  ♀ٌل احل  ٞ: ّق افْ

ن ًم اشتحٌقا نق  َْص ادرء ت ل ٔتف مـ افثِٞ وػ افر ع: ؾٚدًتحٛ  ¶ـٖيب  ُر لظع 

لدٍٓقف احل  ٞ افذن  دهذا هق ادًتحٛ فَوٚء افهحٚ ٜ دافَْص ظـ افثِٞ وػ افر ع نل نؿؾ

ٚءي ابً -شٖٔتْٔٚ   ِٔؾ.  ً  ؿ -وٌَق صي

لافًٌٛ  دمل  ًٍِف ♀لافٌْل  دلهذا افتزع ؿِْٚ وٕف مْ لب فف ظذ شٌٔؾ اجلِّٜ

ـًم ثٌٝ ظْف مـ ح  ٞ نيب  ُر لؽركد  ♀ننف مل  ُـ فف مٚـ: ؾ٘ق افٌْل  :ت ذفؽ

ٚ مٚ ترـْٚك   ؿٜ»ؿٚـ:  ا لُ درمهه  . شوٕٚ مًٚذ اّنٌٔٚء ُ ٕقرث د ْٚره
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 ٖيب هق – ♥ع  ٚفثِٞ: ّنف مل  ُتٛ ل ٜٔ ه ًّْك افتز ♀ؾٚفٌْل 

لُ  رث لرثتف مـ مٚفف صٔئهٚد وُ ت نصٔٚء مًْٜٔ  د♥ـؾ مٚفف   ؿٜ  -لنمل

ٚءي ابً -لشٖٔيت  هذا اّمر افرا ع قوذد ًذـرت ت دِٓٚ  تٍهِٔف ت دِف  ً  ؿِٔؾ. -وٌَق صي

ت افق ٜٔ  ؾُٔتٛ دد لهق مٚ  ًّٔف افًًِمء  ٚ  هٚء:اّمر اخلٚمس افذن  ُتٛ ت افق ٜٔ

ًَ  ًٛ ٌه ْي  ً : هق نق لمًْك ا  هٚء دو هٚءو  ٔهٚ ظذ ن ْٚئف اف ٚ  ُقق لف ء ـٕٚقا كَّ ادرء صخهه د شقا

ٔب   لٕحقكد ؾُٔقق لف
 ٚ ظِٔٓؿ ت نمقاهلؿ.دلق افٌِقغد نل ـٕٚقا ؾٚؿ ن اّهِٜٔ  جْققى

ا ا  هٚء ٔب  :وذه ٔب  دٚهق نق  ْهٛ ل  ٔب  :ٚد ننلمًْك ـقٕف ل  ذ ن ْٚئف ٚ ظنق  ُقق لف

 ًَ ٔب َكٌ اف ء فً ف  ِقؽٓؿد نل فٍَ  ظَقهلؿد ؾُٔقق لف ٚ ظِٔٓؿ ت نمقاهلؿد  كؽ نمقاهلؿ ؾًٔم د شقا

 ؾٔف ادًٍْٜ هلؿ ؾٔٓٚ.

هذا ظذ املٚـ ُ نح   ًٚروف ت تكؾف ت اّمقاـ: وُ نق تثٌٝ ظ ف نمٕٚتفد  لافق ُّ 

 ػ ؽرك مـ افً لـ. ْزع افَٚيض افقُ ٜ مـ    افق  ل َِْٓٚ و ؾحْٔئذى 

ٔب لجيقز نق  ْهد  ا نل ننثكد ؾٔجقز نق جيًؾ ٛ ادرء ل  اد ذـره ٌهٚ نل  ًٔ ه ٚ ظذ ن ْٚئف ؿر 

ٔهٚ ظذ ن ْٚئفد نل ومٚف ادًج د نل ز  ه  افق َّ  اد نق جيًؾ جٚرك ل  ا مـ  داظذ ن ْٚئف جٚره نل ظّره

ٌهٚ  لفًٔقا مـ ن ٓٚرك. دافْٚس افًٌٔ  ـ ظْف ًٕ

ٛ زلجتفد نل نن لجيقز نق  ْهد  دنل ظّٓؿد لهؿ نخ ادٔٝ ؿدهٛ نخٚهلجيقز نق  ْ

ُه نمْٔٚه دصخص ُ ؾرؾ  هذا هق ا  هٚء ت املٚـ. قوذد ؾٔختٚر مـ  نٚء  ؼط نق  ُقق ظ 

ٚتد َّٔ قفٌ ؾَ   ّقت افرجؾ لظْ ك مً  دلهق ا  هٚء  ٚفتزل ٟ :هْٚؿ ٕقع و خر مـ ا  هٚء

َـّ  تف ت افقُ ٜد لُ افٌْٚت ؾَطد ؾٚدرء ُ  ق له   ظذ ؽر  ْٚتف لن ْٚئفد ُ  ق  ظذ نخقا

ٕف ت افقُ ٜد ُ لُ ٜ املٚـد لُ لُ ٜ افتزل ٟ ؿ   تقأ افرجؾ لظْ ك  ْٚتد  د ق  ظذ وخقا

. ؾٔختٚر اّب ؾَط دلق اجل د ننف ُ ُٕٚح وُ  قيلٍّ  -وق نمُـ افٔقف ذحْٚهٚ–لننتؿ تًِّقق 
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ٚ لف ٔب دلق اّخد صخهه اد لفق ـٚق نجٌْ د ؾٌْٔه  دٚ ـ٘مٚف مًج ى ق ـٚق  ًٔ ه ٔب ٌي نل جٚرى ٚ ظذ  ْٚتفد ف لف

َـّ   . ؾُٔقق هق ادقجٛ ت زلاجٓ

نٌاله ظـ افٌْٚتد َْ لهذا ؾٚئ تف نق  ًض افْٚس  ًِؿ نق نخ  ْٚتف لهق ا ْف ؿ   ُقق مً 

َـّ  ٔب  ؾٔختٚر هل ٕهٚ شٌٔحٞ ظـ افهٚفل   ًزً ح مـ افرجٚـد ل ي ٚ ت افتزل ٟ: ّنف  ًِؿ نق ؾال

ٚءي ابً -افرجٚـ ل قاضْٓؿد لشْتُِؿ  ؾ٘ق مًرؾٜ  قاضـ افرجٚـ    ً  ؿِٔؾ مٚ ؾٚئ ة افقيل -وٌَق صي

َـّ د ا ظْ  افتزل ٟج ب  مٓؿ   َـّ  ل ًِؿ ننف وق مل  ٖهت ؿ   ٌحٞ  ِذاظـ زلجى  ٚفحد ؾ خٚضٛ  حٞ هل

ٔب  ادرء ظـ ل ٍّ  د نل فُقٕف  ًِؿ نق نؿرب اّلفٔٚء شُٔقق َـّ ًٓ جي زلد ظذ  ْٚتف فًٔ  ٚ ُقق لف

ٕي  دظٚواله  ا فِىر ؼ  َـّ هي ؾٚختهٚره ٔب  ٛ ظِٔٓ ٚزلد ٚ  ُقق مً ل   لت هذك احلٚـ  ُقق هذا افق ُّ  دجه

ٚ ظذ مجٔع نلفٔٚء افٌْٝمً  ٚ ظذ ج هٚد لمً َ َّ  ُقق مً  دَ مه ٚ ظذ وخقهتَٚ َّ مه ٚ ظذ ا ْٓٚ وق لمً  دمه َ مه

ـو  ن ٔٓٚ مٚ مل  ثٌٝ ظْف  ل ُّ د نن: مجٔع افَرا ٚتد هق افذن  زلجٓٚ هلٚد لظذ ـٚق هْٚؿ ا 

ٚءي اًب. دنل ؾَ  افً افٜ افيٚهرة دافًوؾ  لشْتُِؿ ظـ اّلفٔٚء ت دِف وٌَق صي

ٚءي ابً -لشٖٔتْٔٚ ت احل  ٞ  دهذك افق ٜٔ تنّؾ وًٜ نمقر قوذ احل  ٞ  ٚفتٍهٔؾ  -وٌَق صي

 فتزظٚت املٚفٜٔ.افق ٜٔ  ٚ :لهق دظـ افْقع افرا ع

، قًت ٜا زضٍٛ اهلل قد بًؼ بٞ اجلٗد َا تس٣ قاٍ:    عٔ ضعد بٔ أبٞ ٚقاص :ؿٚـ

زارك  ♀ض ت حٔٚة افٌْل  ً  ذفؽد ؾًِم مرٌ  ض ثؿ صٍٚك اب مرٌ  شً   

ٌهٚ لمنَٜ نن: مـ  ،قد بًؼ بٞ اجلٗد َا تس٣ؾَٚـ:  دافٌْل  ذ اب ظِٔف ل  ف لشِؿ ؾرنم مْف تً

ؾِؿ  ُـ فًً ى لؿٝ مروف  دٚال ٜسثين إال اب١ْٓ  يٞ دنن: ظْ ن مٚـ لاؾر دذٚ َاٍٚأْا  دافتًٛ

ا شًٔٔش  ً  ذفؽد لشُٔثر فف  ♀لؿ   غ افٌْل  دوُ ا ْٜ فف قف د ل  ؾ افنق شً ه

♥ . 
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أؾأتصدم ؿٚـ: د ؾًتٖخذ ا ْتف افْهػد ل ؼٖخذ افًهٌٜ افٌٚؿل ٚيٝظ يٞ إال اب١ْٓ ٚاسد٠ؿٚـ: 

ؿٚـ: د : ّنف ُ جيقز افه ؿٜ  ٖـثر مـ افثِٞشُ»: ♀فٌْل د ؾَٚـ ابجًجٞ َايٞ

نن: ًٕؿ جيقز د شافثِٞ لافثِٞ ـثر»ؿٚـ:  دقًت ايجًح؟ؿٚـ: د شُ»لهق افْهػد ؿٚـ:  ؾايػطس؟

 افته ؾ لافق ٜٔ  ٚفثِٞد لافثِٞ ـثر.

لؿ   دنخذ مْف افًًِمء ننف  ًتحٛ افَْص ظـ افثِٞ شلافثِٞ ـثر»: ♀ؾَقفف 

َي  ٚفر عد ؾٚشتحٌقا نق  ً  ╚ـ افهحٚ ٜ ـٖيب  ُر ىلؽرك ؿ رك مجع م  ص وػ افر ع.ْ

وٕؽ وق ت ع لرثتؽ نؽْٔٚء خرو مـ نق تذرهؿ ظٚفٜ ه تٍٍُقق »: ♥ثؿ ؿٚـ 

ؾٚفًزة  دْٚ ظذ ننف ً ُرك دـ ـٚق لرثتف ؾَراء نق  ق   ٚفتزع  ًمففد هذك اجلِّٜ ت فُّ شافْٚس

نف ؿ   ُقق ذا مٚـ ىؿِٔؾد لفُـ لرثتف نؽْٔٚءد ؾحْٔئذى َٕقـ:  ٚفقرثٜد لفًٔٝ افًزة  ٚدٔٝ: ّ

َـّ د ًتحٛ فؽ افق ٜٔؼع ل ً  ً  د فُ ـى لاؾرى ءد ؾحْٔئذى  لؿ   ُقق ذا مٚ ُرك فف َٕقـ:  ً  لرثتف ؾَرا

 مٚداف ٕهٔٛ ـؾ لاح ى  ٚفُٚد ُ  هؾ  ف وػ ح  افٌْك.

 

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

                    
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
د  ٚفٍرائض هل: ادقار ٞ "نتاب ايؿسا٥ض"ؿقفف:  ٜو  :لشّٔٝ ؾرائض دادرا ّ ٚ مٍرلو

 لافًًِمء ؿًّقا ادقار ٞ وػ ؿًّغ:  دالي ظي لي  ؾَّ جي د لد لدة ت ـتٚ ف مـ اب 

 ؾرائض  -

 لظهٌٚت. -

وًٍف. لافثّـ لوًٍف افً س لوًٍفد لوًػ  :هل ادَ رةد لهق :ؾٚفٍرائض

ٜو.  لوًػ وًٍف. ؾٚفٍرائض شت

 
 

 اهلل: رحمه المصنفقال 
ٍٔ، يف بٕٓت- :   قاٍ عبد اهلل بٔ َطعٕٛن-23 أقطٞ ؾٝٗا بكطا٤  ،-ٚأخت ،ٚبٓت اب

ًُّ  ال ْٜف» :♀زضٍٛ اهلل  س تُِّٜ افثِثغد لمٚ  َل  ً افْهػد لُ ْٜ ا ـ اف

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايبدازٟ. ،شؾِألخٝ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ٜى مّٜٓد لهق مٚ  ًّك افتًهٔٛ مع  هذا ح  ٞ ظٌ  اب  ـ مًًقد ؾٔف دفٔؾو ظذ مًٖ 

ٝى  ئؾ ا ـ مًًقد  ًش  دافٌر أقطٞ "لنخٝد ؾَٚـ:  دل ْٝ ا ـ دظـ هٚفؽ ىهِؽ ظـ  ْ

 .♀د هذا   فْٚ ظذ رؾع هذا احلُؿ فٌِْل "♀ بكطا٤ زضٍٛ اهلل

 فرائضكتاب ال
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: ّنف ُ منٚرؿ مًٓٚد ؾال ننثك مًٓٚ ؾٖٔخذاق افثِثغد لُ ذـر "الب١ٓ ايٓصـ"ي: ؿٚـ

 ؾًٔهٌٓٚ ؾتٖخذ املٚـ ـِف.

ا ْٜ  ّٚ  :مـ افثِثغ جزءو  لافًٌٛ: ننف ؿ   َلي  د"ته١ًُ ايجًجني ايطدع ب١ٓ االبٔالٚ"ؿٚـ: 

ئذى وًٕم تٖخذ افً س ؾَط ٛ مع ا ْٜ اُ ـ مًٓٚد لُ مع مـ دل ٚد ؾحًْٔهد لّنف ُ مً  :لاح ة

ٝى  دلُ تٖخذ افٌٚؿل ـى  دلفذا ؾِق هِؽ هٚفؽو ظـ  ْ : ؾ٘ق افٌْٝ تٖخذ  دل ْٝ ا  ـى لا ـ ا 

 افْهػد ل ْٝ اُ ـ لا ـ اُ ـ  رثقق افٌٚؿل فِذـر مثؾ حظ اّنثٔغ.

ٝى  : ٚ هِؽ ظـ  ْ ُه ـى  دفق نق هٚف ـى  دل ْٝ ا  د  دل ْٝ ا ـ ا  ـى لا ـ ا ـ ا 

ك اب خرهاد لهق  ىؾتً  ؾُٔػ   ًَؿ هذك افسـٜ  لمـ جيٛ ظـ هذا افًٗاـ ؾجزا

ا ا ـ اُ ـ ُ  دمـ نظذ مْفلمـ ت درجتف  ًٛ ًهد لا ـ ا ـ اُ ـ  ً  دافٌْٝ هلٚ افْهػ وذه

 ..ٛ مـ ت درجتفد  ؾ  ًهٛ مـ ت درجتف لمـ ـٚق نظذ مْفًهَّ  ِزف نق  ً 

لافتًهٔٛ مع افٌر  د"افتًهٔٛ مع افٌر" ٜ تًّك د هذك ادًٖ"َٚا بكٞ ؾًألخت"ثؿ ؿٚـ: 

لاف فٔؾ ظذ افتًهٔٛ مع  دؾِألخٝ افٌٚؿل د ٚ ٕٚثد ؾّٚخقات مع افٌْٚت ظهٌٚت خٚص  

 .افٌر هذا احل  ٞد ح  ٞ ا ـ مًًقد  
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ن حَقا افٍرائض » قاٍ: ♀ إٔ زضٍٛ اهلل ¶ عٔ عبد اهلل ابٔ عباٍع-22

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ. ،شٖهِٓٚد ؾًم  َل ؾأللػ رجؾى ذـر 

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

 :تًٚػ ♫هذا ح  ٞ ظٌ  اب  ـ ظٌٚسد لهق مـ ن قـ افٌٚبد حتك ؿٚـ ا ـ رجٛ 

ظذ  ل  وق ٕهػ افٍرائض مٌْ : ؾ ؿٔؾ دنق هذا احل  ٞ مـ جقامع افُِؿ افتل ظِٔٓٚ م ار افًِؿ

ح مـ هذا احل  ٞ لح ك ٕحقو  دهذا احل  ٞ مـ مٚئٜ ؾٚئ ة مٖخقذةو مـ  لؿ  اشتٌْط  ً  افًؼا

 هذا احل  ٞ.

د شن حَقا افٍرائض  ٖهِٓٚ»هذا احل  ٞ ؾٔف نق افٌْل  ذ اب ظِٔف ل  ف لشِؿ ؿٚـ: 

 دلهل شتٜادْهق ٜ ت ـتٚب ابد  :افٍرائض هْٚ فًٔٝ  ًّْك ادقار ٞد لوًٕم افٍرائض نن

لهل: افْهػد لٕهٍف هق افر عد لٕهػ ٕهٍف لهق افثّـد لافثِثٚق لٕهٍف لهق افثِٞد 

 لٕهػ ٕهٍف لهق افً س. 

لفُؾ د وُ هذك افًٝد ؾٓل افٍرائض ت ـتٚب اب  ُ تقج  ؾر وٜ وت ـتٚب  اب 

ٜو ت ـتٚب اب نهِلاح ة مـ هذك افٍرائض  افًِؿ  ً   ؿٌؾ ـؾ رءد لت ـتٛ نهؾ ٓٚ مٌْٔ

 ذفؽد هذا مًْك افٍرائض.

ؾًم  :نن شؾًم  َل»: ♥ل َٚ ؾ افٍرائض مٚ  ًّك  ٚفتًهٔٛ: لفذفؽ ؿٚـ 

ّٚلفق ٜ هْٚ د ؾنن: ّؿرب شؾأللػ»د ؿقفف: شؾأللػ رجؾى ذـر» َل  ً  نداء افٍرائض ّهِٓٚ: 

  ًّْك افَرب.

: وق هٚتغ  شرجؾ ذـر»هْٚ ؿقفف:  شنلػ رجؾى ذـر»ؿٚـ:  افُِّتغ تٌْل وح امهٚ ظـ ؿٚفقا

 نتك  ٚتغ افُِّتغ فٍٚئ تغ:  ♀لافٌْل  داّخرم



 
302 

 

  ٔفِتٖـ.  

 لادًٚلاة . 

ؾِذفؽ د ؾٚفتٖـٔ  ظذ نق افتًهٔٛ  ٚفٌر ل ٚفٍْس وًٕم هق فِرجٚـد ُ    نق  ُقق فِرجٚـ

د وُ مع افٌر حل  ٞ ا ـٌَ ًهد لافًْٚء ُ  ً  دشذـر ّلػ رجؾى »ؿٚـ:   مًًقد.  ـ  ٍٕٚرا

نق مجٔع افذـقر  :وٕف فِتٖـٔ  لادًٚلاةد لمًْك ادًٚلاة:  ًّْك :: ٕحـ ؿِْٚافٍٚئ ة افثٕٜٚٔ

د ل غ ـٌرد ل غ ظٚؿؾى ل ْققد ل غ حٚضى ل ًٔ د لؽرٌ    تًٚللقد ؾال ؾرؾ  غ لف ى  ٌرى

ء دذفؽ مـ اّل ٚؽ  ُ ْٕير ّل ٚؾٓؿ. دؾٚفرجٚـ ؾٔف شقا

 

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
ُ  رث ادًِؿ افُٚؾرد لُ » قاٍ: ♀ إٔ ايٓيب    عٔ أضا١َ بٔ شٜٕد-29

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.، شافُٚؾر ادًِؿ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ادقإع نن: اّصٔٚء افتل اْع ادرء نق  ًتحؼ ادراث. ل د(مقإع ادراث ؿقـ ادهْػ: 

 تُقق ت افٌٚفٛ ضقارئ ظذ ا ًٕٚق.

ٕع ثالثٜ ـًم تًِّقق  :لادقا

 ل ّْؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼع افنؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼخص مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـ ادؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼراث

 

 لاحؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼ ةو مؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼـ ظِؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؾى ثؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼالث 

ـى لهؼؼؼؼؼؼؼؼل رؾ    د لاخؼؼؼؼؼؼؼؼتالؽ د ؼؼؼؼؼؼؼؼ  د لؿتؼؼؼؼؼؼؼؼؾو

 

         ....           ....                ....

.... 

 

                                                                           *** 

 ؾٓذك اّمقر افثالث هل افتل تُقق مقإع:

 فرؾا.  

 ٚلافَتؾ: ؾ٘ق افَٚتؾ ُ  رث مـ مٚـ ادَتقـ صٔئه.  

 لهق افذن نلرد ؾٔف ادهْػ اّحٚد ٞ افتل ت افٌٚب.  دلاختالؽ اف  ـ 

ُ  رث ادًِؿ »ؿٚـ:  ♀نق افٌْل  نلـ ح  ٞ: ح  ٞ نشٚمٜ  ـ ز    

 لهذا احل  ٞ ظْ  افنٔخغ. دشؾرد لُ افُٚؾر ادًِؿافُٚ

إثباب      موإنع إلمي 
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د  ـ  ّْع مـ ا رث وذا ـٚق نح  ادتقارثغ مًًِمه ظذ نق اختالؽ اف د  هذا احل  ٞ ن ؾو 

لافًُسد ؾِق ـٚق اهلٚفؽ مًًِمه  دؾٔفد ؾِق نق اهلٚفؽ ـٚؾرو لافقارث مًِؿ ؾال  رثف لهق ٕص  

ا ؾال  رثف.  لافقارث ـٚؾره

  احل  ٞ:  ؿٌ َٓ هذك ادًٖ ٜ ؿقُق ت ؾي لظْ ٕٚ ت 

 ؿقـ مجٓقر افًًِمء: نق افق ػ ؾٔف هق : هق ادًتّ  ظْ  ادتٖخر ـد لافَقـ اّلـ

ؾجًِقا احلُؿ ؾٔف ظذ شٌٔؾ  دمىِؼد ؾُؾ ـٚؾرى ُ  رث ادًِؿد لـؾ مًِؿى ُ  رث افُٚؾر

 ا ضالؾ.

 ظِٔف نا د لوق ـٚق  ٔخفد لؿ  ٕصَّ ِف ا ـ افَٔؿ لًٌٕف فنلهق افذن ؾهَّ  :لافَقـ افثٚي

ادتٖخرلق مـ ن حٚ ف خٚفٍقكد لافثٚي فف لجفو مـ افْير: نق هذا احلُؿ مىِؼو ت وح م 

 ت افثٕٜٚٔ.  اجلِّتغد مَٔ و 

د  ٚفُٚؾر ا فٔس ظذ  شُ  رث ادًِؿ افُٚؾر»: ♀ؾَقـ افٌْل  ضالؾد لوًٕم ادرا

ٔب   ًؽ مل ؾِق  ددلق ؽرك هْٚ ظذ افرلا ٜ افثٕٜٚٔ: افُٚؾر احلريب ٚد ؾ٘ق ادًِؿ  رثف.ٚد نن: ًد حر   ٚر ه

: ؾِق نق رجاله نشِؿ ل َل ن قك نل نمف ظذ ؽر د ـ ا شالفد ثؿ هِؽ ن قك ل ْٚءه ظذ ذفؽ

لهذا هق د نل نمفد ؾًذ افرلا ٜ اّلػ لؿقـ اجلّٓقرد ؾٕ٘ف ُ  رثد لظذ افرلا ٜ افثٕٜٚٔ ؾٕ٘ف  رثف

ٚ  دنق ادًِؿ  رث افُٚؾر مٚ مل  ُـ  افُٚؾر دٚر هٚ :قص نا لهق مْهد اّطٓر ؾ٘ق ـٚق دٚر ه

د  ف ًٔخي  ؾٕ٘ف  صُّ  لحْٔئذى  دؾ٘ق هذا احل  ٞ ادرا   ٚفًٌٛ. صُّ ظّقف هذا احل  ٞ شٌٌفد ؾ

ـً  د لؿٌِف "نحُٚف نهؾ افذمٜ"لردت  ٚفٌٚب نضٚـ ت ذـرهٚ ا ـ افَٔؿ ت  ظذ ذفؽ  ثٚرو  ل  

 ."ُٚف نهؾ ادِؾنح"ـ ت اخلالَّ 

ـى مـ  هذك ظذ وضالؿٓٚد ؾ٘قَّ د شلُ افُٚؾر ادًِؿ»ؿٚـ:  افُٚؾر ُ  رث ادًِؿ ظذ نن حٚ

ٚ نل ؽرك. ء ـٚق دٚر ه  نحقاـ افُٚؾرد شقا
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
 إٔ زضٍٛ اهلل ¶ عٔ عُسٚ بٔ غعٝ  عٔ أبٝ٘ عٔ ددٙ عبد اهلل بٔ عُسٚ-93

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚأبٛ ناٚن. ،شصتك ُ  تقارث نهؾ مِتغ» قاٍ: ♀

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ٛى ظـ ن ٔف ظـ ج د   ك ظٌ  اب  ـ ظّرلد لهْٚ سح افرلاة  ٖقَّ هذا ح  ٞ ظّرل  ـ صًٔ

ٚ   ي ج ك ت هذك افًًِِٜ هق ظٌ  اب  ـ ظّرل: ّنَّ  ٕه ٛى ظـ ن ٔف ظـ رلٌ ف نحٔٚ ن ظّرل  ـ صًٔ

ّد ك ؾَٚـ: ظـ ن ٔف ظـ ج كد لمل  ً  ؿ ج ٍ لنمٚ وذا ني  دّ   ـ ظٌ  اب  ـ ظّرلج ك د فد ؾٕ٘ف ً

ـو ظْ  نـثر نهؾ افًِؿ ظذ ظٌ  اب: ّقَّ  ا وًٕم  رلن  دّق ٚ[افهحٔح.ظّره ٍه  ] حٔ

ـى ت رلا تف: ذقؾ٘ ٛى فف ثالثٜ نحقا  ظّرل  ـ صًٔ

 دّقفٜ ظذ اُتهٚـ. ئذى كح نق ج ك هق ظٌ  ابد ؾحْٔنق  ً : احلٚفٜ اّلػ

ظّرل  ـ صًٔٛ  ـ دّ   ف: نق  كح نق ج ك هق دّ   ـ ظٌ  اب: ّق اشّاحلٚفٜ افثٕٜٚٔ

  ـ ظٌ  اب  ـ ظّرل  ـ افًٚصد ؾٍل هذك احلٚفٜ  ُقق حُّف حُؿ احل  ٞ ادرشؾ.

ٜو : نق  ً احلٚفٜ افثٚفثٜ ًَّ  ٌّٓف ل َقـ: ج كد ؾْٓٚ دّقف ظٜ مـ نهؾ ـ مجٚظذ احلًًـد لؿ  ح

 ُِّ ًَّ  دٓٚ وذا ن ؿافًِؿ هذك افًًِِٜد ظّرل  ـ صًٔٛ ظـ ن ٔف ظـ ج كد لد ْٓٚ: ل ـ ح

 لافُالف ؾٔٓٚ منٓقرو لمًرلؽ. دافٌخٚرن لؽرك

ظذ  هذا احل  ٞ دفٔؾو  دشُ  تقارث نهؾ مِتغ صتك»: ♀ؿٚـ: ؿٚـ رشقـ اب 

 َِّ د لفٔس م احل  ٞ اّلـ:   فِح  ٞ اّلـد ؾ٘قَّ اله ٍهد ٜه لاح ةد ل ُقق ذفؽ مً نق افٍُر مِؾو

 نق اله ؾٌغَّ ٍهد ؾجٚء هذا احل  ٞ مً  دنق افُٚؾر  رثف افُٚؾر :مٍٓقمف شُ  رث افُٚؾر ادًِؿ»

ٜه لاح ة:  ؾ هؿ مٌ   ك. صتَّ  ِؾو افٍُٚر فًٔقا مِ
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 ٚ ٕٜٔد لوشالمه اد لُ ٕكا ٚ ظذ نق ادِؾ نـثر مـ ثالث: فًٔٝ هيقده ل  ـ هذا احل  ٞ نيوه

ؾٚفٌقذن ُ  رث مـ اهلْ لدد لافٔٓقدن ُ  رث مـ  د ؾ ـؾ مِٜ تُقق مِٜ مٍْهِٜ دَطؾ

ٚ هذا وق حٚـّقا وفْٔٚ. ًه  ادًِؿد ضٌ

 

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
زٚاٙ  دشوًٕم افقُء دـ نظتؼ: »♀ قايت: قاٍ زضٍٛ اهلل ▲ عٔ عا٥ػ١-93

 اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
هق األثر الؿترتب طؾك : لادراد  ٚفقُء "د ٚب افقُء"هذا احل  ٞ نلردك ادهْػ ت 

ٚد ؾ٘ق فف لُ دالعتؼ  فد لٕحـ ظْ مٚ ٕىِؼ افقُءد ؾٕ٘ف ٕقظٚق:ئؾ٘ق ادرء وذا نظتؼ صخهه

  .قًِ لُءو مـ ظً  -

 ؾ.ٍَ للُءو مـ ًش  -

 ق: هق ادً ًِ مـ ظً ؾٚفقُء افذن  ُقق 
 ؼ افذن   ك   و ظِٔٚد ؾٓق افذن تزع  ٚفًتؼ.ًتٌ

: هق ادً ٍَ لافقُء افذن  ُقق مـ ًش  ًتيؼد ادًٍقـد افذن نظتَٝ رؿٌتف مـ افرؾ  ً  مٚ ؾى

.ٚ ن ٌح حرب ْب ـٚق ؿٌ   ا

ّق افذن  تًِؼ  ف احلُؿ ت ؿؤٜ ا رث ت افًهٌٚتد وذا ًؾَ  ظهٌٚت  ؿِٝ هذا مل 

ٔب ًهد وق ادً  :ذن  تًِؼ  ف افقُ ٜ ت افُْٚحد وذا ؿِْٚافًْٛد لاف ٚ ت افُْٚح ٛ  ٚفقُء  ُقق لف

د  ف  دفٌَ ًتٌ ؼ ُ  رث مـ مً ًتي ؾد ؾٕ٘ف ُ  رثد ؾٚدً ٍَ افقُء مـ ظِق ؾَطد لنمٚ افقُء مـ ًش  :ادرا

 لوًٕم ادً 
 ف.ٌَ ًتٌ ؼ هق افذن  رث مٚـ مً ًتٌ

فد لؿ   ُقق َي تي ظَ  ُقق مقُك  ًّْك ننف ني ؿ   دظْ مٚ  َقـ صخص: ؾالقو مقُن قوذ

 ف.ًَ ًتٌ مقُك  ًّْك ننف هق مً 

    إلوالء باُب 
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ؾ  ًْٔٓم  ًم ؿٌؾ اّخرد لمٚ ؿٌؾ اّخر وذا ّنف ً ٍرَّ  ته ؾ ظذ افثْتغ فٌٜ  نملٚذا مقُ

 ـٚق مـ حرلؽ افًِٜد مثؾ  تٚر لؽركد ؾُٔقق اشؿ افٍٚظؾ لاشؿ ادًٍقـ ؾٔف شقاء.

احلك ـًم تًِّققد لهق   ٔغهذك مـ  شقُء دـ نظتؼوًٕم اف»: ♀ؿقـ افٌْل 

ًّ  (دوقَّ  افُٚؾٜ ظذ  (مٚ دخقـ  ل ْٚءه د ؼ دلق مـ ظ اكًتٌ لهذا   فْٚ ظذ نق افقُء وًٕم  ُقق فِ

ؾٚفقُء ُ د ؾال جيقز  ًٔفد لُ  قز هٌتفد لُ جيقز َِٕف لادًٚلوٜ ظِٔف  ٖن ضر ؼ :ظذ ذفؽ

ٜى لاح ةد ل   .افقُء هل افتل  ًّٔٓٚ افًًِمء:  جرد  ْتَؾ وُ  ًّٖ 

د ؾٖظتؼ نح مهٚد د وذا ـٚق ادرء فف نبو لنف  "ـتٚب افًتؼ"افقُء هلٚ مًٖ ٜ منٓقرة ت  جرُّ ل

لهذك ادًٖ ٜ دؿَٜٔ فٔس فْٚ حٚجٜ  دلُء اُ ـ فف ثؿ ًنظتؼ افثٚيد ؾ٘ق ظتؼ افثٚي لهق اّب جيرُّ 

 ت ذـرهٚ اِق.

 

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
ٚ فف ت مـ نظتؼ ٌذَ » قاٍ: ♀ إٔ زضٍٛ اهلل ¶ عٔ عبد اهلل بٔ عُس-98 ـه

ـو  ٌِغ ثّـ افًٌ  ًؿقد   ؾُٚق فف مٚ
ًٖ ظٌ ى ـى ؾ ظِٔف  ؼي تي ؿد لظي ًٓ هي هي ك حٌ ظىل ذـٚكً ف ظِٔف ؿّٜٔ ظ 

 ش. ؼتي مْف مٚ ظي  ؼي تي افًٌ د لوُ ؾَ  ظي 

                   
 وفقه اهلل: ارحالشَّ قال 

 هذا احل  ٞ   فْٚ ظذ مًٖ تغ:

ا ؾ٘ق فف لُ :ادًٖ ٜ اّلػ  ف.ئنق مـ نظتؼ ظٌ ه

.  :ادًٖ ٜ افثٕٜٚٔ  لهق مًٖ ٜ مـ نظتؼ  ًض ظٌ ى

اد لهق نق هْٚؿ نصٔٚء تٌَؾ افتًٌٔضد لهْٚؿ ظْ ٕٚ ؿٚظ ة ت مًٖ ٜ افتًٌٔض منٓقرة ج ب 

 ٚد ؾٖظتؼ ٕهٍفد ؾ٘قَّ ْب ؾّـ ـٚق  ِّؽ ؿٌ  دُ  ٌَؾ افتًٌٔض ؾٚفًتؼ مثاله  دنصٔٚء ُ تٌَؾ افتًٌٔض

 ف ـِف.َي ًتٌ نق  ً  ؼ افْهػد  ؾ ُ   َّ تَ ٌَؾ ظٌ ّنف ُ  ً  :وػ افٌٚؿلد ؾًٔتَف ـِف ظتَف فِْهػ  ْجرُّ 

ا ُ  ُّـ ؾهِفد ؾَٚـ: نظتَٝ رنشؽد ؾًْٔتؼ مجٔع افًٌ  هذك  دلمثِف فق نظتؼ جزءه

شٖذحٓٚ ثؿ نرجع فِح  ٞ: ّ ٚ هل افتل  تًِؼ  ٚ  مًٖ ٜ مًل فُـ إيرلاد لاوحٜ

 احل  ٞ.

ا  ُِّف اثْٚقد لهذا افذن  ًّقٕف  ِقؿو ُثْغ منسـغ ؾٔف  فق نقَّ  ظٌ ه

ٚ ُثْغد ؾٖظتؼ نح  افؼ ُغ ٕهٌٔفد ؾَٚـ: ٕهٌٔل حر   ـه  د ؾٌَلي ذـٚء ومتنٚـًققد ؾُٔقق  ِق

 ٕف  ي و :ْٚـًم ؿِ :َٕقـ ٕهٔٛ افثٚيد ؾًم احلُؿ ؾٔف 
ٚ جلًّٔفد ؾُذفؽ ًتٌ ُه ؼ ظِٔف ـِف فق ـٚق مٚف

    عتقإل باُب 
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ؼ فِْهػ نق ًتٌ َٕقـ  ِزمؽ نهيٚ ادً  ـٔػ  دافًتؼ وػ  ٚؿٔف ؾ٘ذا نظتؼ ٕهٍف إجرَّ  داحلُؿ هْٚ

ُه فمخر: ّنؽ نتٍِتف ٚد ؾتُقق  ّثٚ ٜ مـ نتِػ مٚ  :ت ؾع ؿّٜٔ افْهػ افثٚي فؼ ُؽ لجق ه

 افًتؼ ُ  ٌَؾ افتًٌٔض.  ّقَّ 

ؽ وُثْغد ؾٖظتؼ نح  افؼ ُغ ٕهٌٔفد ؿِْٚ:  ِزمف  ذـ َِ : ظٌ و مٌ هْٚؿ مًٖ ٜ هل احل  ٞ

 ؼ افٌٚؿل. تً رد لؿ  ظي افًقض فمخي 

 فُـ وذا مل  ُـ ظْ ك مٚـد ؾَْقـ: ؿ  لرد ح  ثٚق ت افٌٚب:

: ُ  ًتىٔع نق  ٌذـ املٚـ فؼ ُفد ؾ٘ق لرد ح  ٞ ننف وذا ـٚق ادًتؼ فِْهػ مً  ا ًنه

ٚد ؾحْٔئذى تً  ُقق ؿ  ظي  كن جز َه ًَّ  ُقق ذفؽ افًٌ  مً  ؼد لاجلزء افثٚي  ٌَك رؿٔ ٌٚ   ًوف حر   :نن دوه

 لهق ن ح اّحٚد ٞ ت افٌٚب. دلهذا هق احل  ٞ افذن مًْٚ ت افٌٚب دـ  ل ًوف ؿٌ 

 ًَّ نق »ٍٓٚ ادحََقق ـٖا  لؽرك: لجٚءت رلا ٜ نخرمد لفُـ تِؽ افرلا ٜ اّخرم و

ؼ ٕهٍف  ٘ظتٚؾ افؼ ؽ اّلـد ًتً :  ًّْك: ننف  ي شلًٌ ًَ تي ًَ ًٌ  نق  ي نمر اف ♀افٌْل 

د نل  ٌذـ ظقض مـ ذفؽ ًلد  ًْل  ًّؾ ذفؽ افًٌ  ل تٚجر فُل  ؼن ًٍٕفًَ تي ًَ ل ٗمر  ٖق  ي 

لفذفؽ جٚء ت ح  ٞ د ُْرةد لؽر ثٚ تٜلفُـ تِؽ افرلا ٜ مً  داجلزء اِخر مـ افؼ ؽ اِخر

ٚ ففمـ »: -إير مًل–ا ـ ظّر  ـه د لاجلزء اِخر مِؽو فٌركًج  :نن شنظتؼ ذ ا مـ ظٌ ى فف » دزءه

ٚ.  دـ  ؿٌ  :نن شت ظٌ ى   لافًٌٔ  اِق مل  ٌؼ مْٓؿ نح د لهذا جٚئز ذظه

 ؾ: ّق مـ  الحٔٚت ليل اّمر تَٔٔ قا ؿ  ًمه لح  ثهٚ ظذ ننف جيقز وفٌٚء افرد افًًِمء ٕهُّ 

فُـ تٌَك نحُٚمفد ؾُؿ مـ  دؾ ؽر مقجقدؾد لافرد ء افرد  فٌٚ ؽو تنقد لافؼع مً  دادٌٚحٚت مِؽ

ؾ٘ق  َٚء اّحُٚف مثّرو ت ؾٚئ ة مًرؾٜ ادُِٜ افٍَٜٓٔد لمًرؾٜ  دُؿى مل  ٌؼ فف ثّرة فُـ  ٌَكًح 

ّق ؾٔٓٚ ورث  :ؾ ؽر مقجقدد فُـ ًٕرؽ نحُٚمفلفُـ افرد  دادًٚيد لمًرؾٜ اّمثٚـ لؽرهٚ

 ـٌر ت ذفؽ.
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نن: فف مٚـ  ًتىٔع نق  نسن  ف جزء  شؼ ذـٚ فف ت ظٌ  ؾُٚق فف مٚـؾّـ نظت»ؿٚـ: 

ًِ  ش ٌِغ ثّـ افًٌ »ؿٚـ:  د ٚحٌف ف ظِٔف ؿّٜٔ قد ؿً » دغ ثّـ اجلزء افثٚي افذن  ُِّف ذ ُف ٌ

ٜى قد  ًْل: ؿً  شـ َ ظي   ًتؼ. ـد  ًْل ؿّٜٔ ُ طِؿ ؾٔٓٚ لُ ضرد ؾًٔ  َ ظي  ف ذفؽ افًٌ   َّٔ

ًٖ »ؿٚـ:  نن مٚ  شههٓؿحٌ »د افذ ـ  ُِّقق اجلزء اِخر افذن مل  ًتَف شكظىل ذـٚكً ؾ

 ؾٔٓٚ س ح. لافْصُّ د لهذك لاوحٜ  ال وصُٚـد شلظتؼ ظِٔف افًٌ »د  ًتحَقٕف مـ افَّٜٔ

ًِ  شلوُ»: ♀د ؿقـ افٌْل شلوُ»ؿٚـ:  ـو  ٌ غ ثّـ افًٌ د نن: لوق مل  ُـ فف مٚ

ٚ فِؼ ؽد  شؼ مـ مٚ ظتؼؾَ  ظت»ؿٚـ: د نن: ثّـ اجلزء افذن  ُِّف افؼـٚء ُه ل ٌَك افٌٚؿل مِ

ٚ َه لهذك افٍِيٜ ؽر ثٚ تٜ لوق د شًكًَ تي لوُ اَش »لافٍِيٜ اّخرم ادُْرة:  دؾُٔقق حْٔئذى رؿٔ

 د لهل اّ ح ت افرلا ٜ.شؾَ  ظتؼ مْف مٚ ظتؼ»ننف  :ذفؽ افهحٔحفرلاهٚ  ًض اّئّٜد ل

ـى قد ؿً »: ♀: لهل ؿقـ افٌْل هذا احل  ٞ ؾٔف ؾٚئ ة نخرم نخذ  شف ظِٔف ؿّٜٔ ظ 

اد لهق مًٖ ٜ ؾٕ٘ف جيقز افتَق ؿ  ٚفْير وػ  د"افَّٔل لادثع" :مْف افًًِمء ؿٚظ ة ظئّٜ ج ه

نق  ُقق نح  اّمًمق افذهٛ لافٍوٜد نل مٚ ذـرت فُؿ ت  ٚب  :ف  ف ت افٌٚفَٛقَّ لادً  دافَّٜٔ

 فتل ٕتًٚمؾ  ٚ.ر  ف اّصٔٚء ـٓذك اّمقاـ اًتَ َّ  ٚافر ٚ  ٚ  ُقق ثّْه 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
 ٖمر رشقـ اب  ٜو ٌي ُٚتي ن ٚ اصست  ر رة لهل مً » :▲ عٔ عا٥ػ١-90

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ. ،ش♀

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ز ادُٚتٌٜد لؿ  ذـرك اب ت ـتٚ ف ًْ فَكَ } :هذا احل  ٞ ؾٔف مـ اّدفٜ جقا ُت ٍْ ًْ إِْن َغيِ ُْ ِتُِبٔ
ا ًْ َدْ ً ِٓ هق ادًٚؿ ة مع افًٌ  فٔنسن ًٍٕفد ؾًّٔؾ ل ًىل  :لادُٚتٌٜ د[33]افْقر: {ذِي

ٜو مـ اب ظزف لجؾ: ّق ادرء  ٚع مٚفف مـ مٚففد  دافًقض فًٔ ك لهذك ؿٚـ نهؾ افًِؿ: هل را

 ـو مٚ  َل ظِٔف درهؿ.ؾ٘ق افًٌ  ؿٌ 

د فُـ وذا  ٔعد ؾ٘ق ٚ ظذ ننف جيقز  ٔع ادُٚتي لهذا احل  ٞ   فْٚ نيوه  ٛ: ّق ادُٚتٛ ظٌ و

د لُ تٍْؽد ؾ٘ق ظٚئنٜ  ٜه  اصست  ر رة ل َل ظَ  ادُٚتٌٜ لمل  ٍْؽ. ▲ادُٚتٌٜ تٌَك ُزم

ٌهٚد لظتؼ ظِٔف  ٚفْجؿ اّخرد ؾٚفقُء  ُقق دـ  ذـ فف  :اّمر اّخر نق مـ اصسم مُٚت

لظْٓؿ ملٚ  ٚظقا  ر رة  ▲ؾ٘ق نشٔٚد  ر رة  دٚؿ  مًف افًَ  ت نلففُ دـ ظ دجؿ اّخرافَّْ 

اصسضقا ظِٔٓٚ افقُءد ؾٖخزت افٌْل  ذ اب ظِٔف ل  ف لشِؿد ؾَٚـ:  ▲فًٚئنٜ 

مٚ  ٚـ نؿقافى  نسضقق ذلضهٚ فًٔٝ ت »ؾَٚـ:  ♥ثؿ ؿٚف د شا تًٔٓٚ لاصسضل»

 .شلوق ـٚق مٚئٜ ذطـتٚب ابد ـؾ ذطى فٔس ت ـتٚب اب ؾٓق  ٚضؾد 

 

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
ظذ ظثًمق  ـ  ♀رشقـ اب  ردَّ » قاٍ:    عٔ ضعد بٔ أبٞ ٚقاص-93

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ. ،شميًققى افتٌتؾ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
ح  ٞ شً ى نق افٌْل  :نلهلٚ دد ٞمـ اّحٚ الذـر ؾٔف ظ ده د "نتاب ايٓهاح"هذا 

ثهٚ ـثر تحْد ـٚق مً  ؾ٘ق ظثًمق   د ًّْك: ننف  ٚكد شردَّ » دظذ ظثًمق ردَّ  ♀

ٌهٚ مـ حجرتف  ♀لؿ  شّع مْف افٌْل  د لنروٚك افًٌٚدة   حًْٔم ـٚق ؿر 

 ؿَّ ف جٚء ننف هي حتك ننَّ  دذفؽ ♀ظِٔف افٌْل  ؾردَّ  دننف نراد افتٌتؾ ♥

نق افزلاج مـ شْـ ادرشِغد ـًم ؿٚـ افٌْل  :  فْٚ ظذلهذا  د ُٚختهٚء  

 لؿ  خصَّ  دتزلج ♀ؾ٘ق افُْٚح شْٜد لادٌٚدرة وفٔف شْٜد لافٌْل د ♀

 ؾ ؿ   ُقق  دؾ ـ ذفؽ ظذ نق افزلاج شْٜ د♥ٌٕٔف  ٖـّؾ اّل ٚؽ  اب 

ٕهٚ وق خٚؽ  ٌهٚ نحٔٚ ٚ لظزَّ  دحرفًّ ؼدرء ظذ ًٍٕف افالاج مـ نهؾ افًِؿ ؿٚـ: ت  ٚدحرف: ّق  ًوه

فى ؽر افزٕٚ ٛافزٕٚد ؾًٔ : ؿ   َع ت حرا ؾُؾ مـ  دلؽرك دلافْير دـٚدٌٚذة :ظِٔف ذفؽد ؾَٚفقا

 خٚؽ ظذ ًٍٕف افقؿقع ت احلرافد ؾٕ٘ف  ِزمف حْٔئذ افزلاج.

ٜو حؼ ظذ اب نق  ًْٔٓؿ»ننف ؿٚـ:  ♀لؿ  جٚء ظـ افٌْل  لذـر مْٓؿ:  شثالث

 َقـ:  د ؾ٘ق اب ذفؽ ت ـتٚب اب  لن ؾُّ د شًػ ًٍٕفافرجؾ  تزلج  ر   نق  »

{ ًُ ٔا ُذَلَساَء ُحْغِِِٓ ًْ إِْن َُْسُُٔ انُِس ٌَ ًْ ِإَو َْ ِغَبا ُِز ٌِ اِِلَِي  ًْ َوالصذ ٌُِِْس َْاََم 
َ
ٔا اْْل ُِْسُح

َ
َوَ

 نَّكاحال كتابُ
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َْ فَْضيِِّ  ٌِ  ُ ج افٌْك: ٛ ظذ افزلاؾٕ٘ف رتَّ  :لهذك مـ دُفٜ ؿر ْٜ افستٔٛ د[32]افْقر: {اّلِلذ

ٛو  ٖمر اب  لؿ  جٚء ظـ احلًـ  ـ ظع  دفٌِْك لـًٛ املٚـ ؾ ـ ظذ نق افزلاج شٌ

 ."وي ّ تٌل افٌْك ت افُْٚح"ننف ؿٚـ:  ¶
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
 ٚ مًؼ افنٌٚب » قاٍ: ♀ إٔ زضٍٛ اهلل    عٔ عبد اهلل بٔ َطعٕٛن-93

لنحهـ فٍِرجد لمـ مل  ًتىع ؾًِٔف  دنؽض فٌِك مـ اشتىٚع مُْؿ افٌٚءة ؾِٔتزلجد ؾٕ٘ف

 .شؾٕ٘ف فف لجٚء : ٚفهقف

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

لؿ  د لاحل  ٞ فِنٌٚب ش ٚ مًؼ افنٌٚب»ؿٚـ:  ♀هذا احل  ٞ نق افٌْل 

ذا احلُؿ ه ؾ٘قَّ  :لظذ ذفؽ دًّقق  ذا اُشؿ حتك  ٌِغ ادرء مْف نر ًغذـرلا نق افنٌٚب  ً 

ْل  ٍَف افٌِٜ ذـرلا نشْٚق اِدمل مـ لـثرو مـ نهؾ افًِؿ  ـ ظً  دمتهؾو دـ  ِغ هذا افًـ

ـي  ٚرٌ اله ثؿ هي َٓ حٚـ ضٍقفتف لوػ نق  ٌِغ نق  ُقق   لمٚ  ً  ذفؽ. دمه

د  ٚ:  ش ٚ مًؼ افنٌٚب مـ اشتىٚع مُْؿ افٌٚءة ؾِٔتزلج»ؾَٚـ:  لهذك اُشتىٚظٜ ادرا

ا ظذ افزلاجد لفٔس ادراد  ذك اُشتىٚظٜ افٌذخ افذن  ًٍِف  دٜاُشتىٚظٜ املٚفٔ ؾّـ ـٚق ؿٚدره

ادرء  لفذفؽ ؾ٘قَّ د شخر افًْٚء نينهـ مٕٜٗ» :نق ♀ افٌْل ؾَ   غَّ  د ًض افْٚس

 جيٛ ظِٔف نُ  ٌٚيل ت مٓر افًْٚء. 

ا مـ  ْٚتف لُ مـ زلجٚتف  ٖـ ثر مـ ٕحقى لافٌْل  ذ اب ظِٔف ل  ف لشِؿ مٚ زلج نح ه

مـ طـ نق ا ْتف نـرف لننٍس مـ  ْٚت افٌْل  :لفذفؽ ؿٚـ  ًض نهؾ افًِؿ دمٚئتل درهؿى 

َّٔ ؾٚدرء جيٛ ظِٔف نُ  ٌٚيل ت مٓر مً د لزلجٚتف ؾٕ٘ف طٚملو فًٍْف ♀  قف
ف:  ؾ  ُرف تٌ

زلجٓٚ  ـٌ َّ ٓٚ ظذ زلجٓٚد ل ً ٌْ َّ ف مـ مٚفف هقد ل ْير هلٚ افهالحد ؾ٘ق هذا مـ ظالمٜ  ً تي َّٔ قفٌ مً 

 ظِٔٓٚ.
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: هذا   فْٚ ظذ فزلف ؽض افٌكد لؿ  ؿٚـ اب د شؾِٔتزلج ؾٕ٘ف نؽض فٌِك»ؿٚـ: 

{ ًْ بَْصارِِْ
َ
َ َْ ٌِ ٔا  ٌَِِِي َحُغض  ْؤ ٍُ َْ }لؿٚـ:  [31]افْقر:{كُْو لِيْ ٌِ  ََ َِاِت َحْغُضْض ٌِ ْؤ ٍُ َوكُْو لِيْ

َذ  بَْصارِِْ
َ
 .[31]افْقر:{َ

لمـ مل  ًتىع ؾًِٔف  ٚفهقف ؾٕ٘ف فف »د فقؿقع ت احلرافنن: ت ظ ف ا شلنحهـ فٍِرج»ؿٚـ: 

اخلهٜٔ حتك ُ  رضُّ هق  :ؾ٘ق افقجٚء د ًّْك: ننف ووًٚؽ فَقتف لُٕٚحف شلجٚء» ًْل  شلجٚء

 ٚعد لفُـ هق مـ  ٚب افُْٚ ٜ ت ذفؽد لمٚ  ًّٔف  ًض نهؾ افًِؿ  ٚز.ؿي  ًتىٔع افقٌ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ايتػٗد يف  ♀ عًُٓا زضٍٛ اهلل قاٍ:     بٔ َطعٕٛنعٔ عبد اهلل-93

وق احلّ  ب ٕحّ ك لًٕتًْٔف لًٕتٌٍركد لًٕقذ  ٚب مـ ذلر ننًٍْٚ لشٔئٚت » احلاد١،

ففد لمـ  وِؾ ؾال هٚدن ففد لنصٓ  نق ُ وح وُ ابد لنصٓ  نق  نظًمفْٚد ؾّـ هي ك اب ؾال موؾَّ 

ا ظٌ ك لرشقففد ل َرن ثالث    ًْ }ٚت: دّ ه جُْت
َ
َذ إَِلذ َوَ ُٔت ٍُ َ َ قذ ُتَلاِتِِّ َوََل َت ٔا اّلِلذ ُل اتذ

ٔنَ  ٍُ َ ََكَن }  د[112] ـ ظّراق: {ُمْطيِ رَْ اَم إِنذ اّلِلذ
َ
ِي تََطاَءلَُٔن بِِّ َواْْل َ اَّلذ ٔا اّلِلذ ُل َواتذ

ًْ َررِيًبا ًَل َضرِ } د[1]افًْٚء: {َغيَيُْس ْٔ ٔا كَ ُ َ َوكُٔل ٔا اّلِلذ ُل زٚاٙ  ،ش[71]اّحزاب: { ًْرااتذ

 اإلَاّ أمحد ٚأٌٖ ايطٓٔ.
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
 َقف  لخىٌٜ احلٚجٜ تتٖـ  ظْ  افُْٚحد لذفؽ  ٖقَّ  دهذا احل  ٞ هق ت و راد خىٌٜ احلٚجٜ

 افزلجٜ هق افذن ليلَّ  افزلجٜ: ّقَّ  افزلج هق افذن  ىِٛ نل  ذـرهٚ ليلُّ  افزلج  ذـرهٚ: ّقَّ 

ٚ ظذ افٌَقـ د َقـ زلجتؽ  قجٛد ؾٓق افذن  لظًِمكٕٚ  َقفقق: وقَّ  دلا جيٚب  ُقق متَ مه

ُٚحد ؾ٘ق افُْٚح جيٛ ؾٔف نق  تَ ف افٌَقـ جيقز نق  تَ ف ظذ ا جيٚب ت ـؾ افًَقد وُ ت افْد 

ا. ٌَ ًي َْ ؾتَ ف افٌَقـ ظذ ا جيٚب ُ جيًؾ ظَ  افُْٚح مً  دا جيٚب ظذ افٌَقـ   ه

ة ظْ  ا جيٚب  :ؾٚدَهقد نق خىٌٜ احلٚجٜ ؿ   َقهلٚ تٚرةه افزلج ظْ  افىِٛد نل ليل ادرن

ٌَّ  دلؿ   َقهلٚ صخصو ثٚفٞ دت ظَ  افُْٚح د لؿ  اشتح ف لهذا افثٚفٞ ومٚ نق  ُقق رجاله  ٚحلٚه

لؿ   دحلٚجٜ ذـر خىٌٜ ا للفُ دافًًِمء نق حيي ظَ  افُْٚح رجؾو  ٚفح: فُل   ظق فِزلجغ

ؼ: هق افذن  ًّك ظْ ٕٚ اِق   :ؼقثد ؼ: لادً قثد نل نق  َقف  ٚ ادً  دؾًِف ـثر مـ افًِػ اّلائؾ

 مٖذلق اّنُحٜد ؾٖٔيت  ذـر خىٌٜ احلٚجٜ.
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د  ؾ مً  ٜو مل ًتذـر للؿ  جٚء نق ا مٚف نا  وذا حي ظَ  ُٕٚحى  دٗـ ةلخىٌٜ احلٚجٜ مًتحٌ

 نف ا ت ئ ظذ ؽر ًشْٜ. ؿٚـ: ّ :ؾٔف خىٌٜ احلٚجٜ خرج

 لافًٌٛ ت  رـٜ افُْٚح وذا ا ًت ئ  خىٌٜ احلٚجٜ: 

ُه  لؿ  ثٌٝ  د ئ  ف ظَ  افُْٚح ا  اب: ؾُٔقق نلـ مٚ ا تً  ئ  حّ  اب ّنف ا تً  :نل

 :نند شؾٔف  حّ  اب ؾٓق ن س نٌ ـؾ نمرى ُ  ً »ظـ افٌْل  ذ اب ظِٔف ل  ف لشِؿ ننف ؿٚـ: 

 دثْٚءو ظذ اب  :لاحلّ  د حّ  اب  ؾٔفٌ ن المٜ ـًمـ اّمر لافٍٖـ  ف نق  ً ؾّـ ظ دٕٚؿص

ًي  ؿٚـ »ؿٚـ:  ♀قت ظـ نيب شًٔ  نق افٌْل لؿ  جٚء ظْ  افًْٚئل مـ ح  ٞ ظىٜٔ اف

 دك  ف ٚ ً ًىي  :لاحلّ  :شظىل افًٚئِغًٚءفتل نظىٔتف نؾوؾ  ٚ نً ـرن ظـ مً : مـ صٌِف ذٌ اب 

ًً هق مـ افذـر ال ا هذا  دـَٗ فًئؿد لهق مـ افُِؿ اّر ع افذن ً ًىك ادرء ظْ ك اف افٍٚئ ة وذه

 .اّلػ

د لاُشتًٕٜٚ تُقق ت نمقرى ـثرة :اّمر افثٚي ٜه  دافزلاج هذا ٚحجوٕ :لمْٓٚ دنق ؾٔف اشتًٕٚ

ٛو فْجٚح اّمقرد لؾٔف صٓٚدتٚق  قح إٜٔ اب  ادـًم نق ؾٔف اشتٌٍٚره  ٌٚت د لوثلاُشتٌٍٚر شٌ

ءة اِ ٚت افثالث ♀افرشٚفٜ فٌْٔف   .ثؿ ؿرا

َ َ قذ ُتَلاِتِِّ }: اِ ٜ اّلػهذك اِ ٚت افثالث هل:  ٔا اّلِلذ ُل [ ؾٌٔ ن 112] ـ ظّراق: {اتذ

ًْ }ؾَٔقـ:  د ٚ مـ نلهلٚ جُْت
َ
َذ إَِلذ َوَ ُٔت ٍُ َ َ قذ ُتَلاِتِِّ َوََل َت ٔا اّلِلذ ُل ٔا اتذ ُِ ٌَ َ ََ ن ِْ ا اَّلذ َٓ ح 

َ
 َْا َ

ٔنَ  ٍُ   .[112] ـ ظّراق: {ُمْطيِ

رَْ امَ }: افثٕٜٚٔ
َ
ِي تََطاَءلَُٔن بِِّ َواْْل َ اَّلذ ٔا اّلِلذ ُل ا } ٖيت  ٚ مـ نلهلٚ ؾَٔقـ:  {َواتذ َٓ ح 

َ
َْا َ
ا  ٍَ ُٓ ٌِِْ ا َوَب ذ  َٓ ا َزوَْج َٓ ٌِِْ َْ َجْفٍص َواِ َرٍة وََديََق  ٌِ  ًْ ِي َديََلُس ًُ اَّلذ ٔا َربذُس ُل رَِجاًَل انلذاُس اتذ

رَْ امَ 
َ
ِي تََطاَءلَُٔن بِِّ َواْْل َ اَّلذ ٔا اّلِلذ ُل ؿراءة حٍصى افتل َٕرن  ٚ  د[1]افًْٚء: {َنثًِ ا َونَِطاًء َواتذ
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رَْ امَ }هٛ:  ٚفَّْ 
َ
ًْ } دنن تًٖ قق  ٚب لتًٖ قق  ٚفرحؿ :{َواْْل َ ََكَن َغيَيُْس إِنذ اّلِلذ

 [. 1]افًْٚء: {َررِيًبا

ٔا َْا } :لافثٚفثٜ ُِ ٌَ َ ََ ن ِْ ا اَّلذ َٓ ح 
َ
ًَل َضِرًْراَ ْٔ ٔا كَ ُ َ َوكُٔل ٔا اّلِلذ ُل هذا هق د [71]اّحزاب: {اتذ

ؾَٔقـ: زلجتؽد لافثٚي  -لهق افزلج–ٛ ثؿ  ً هٚ  ٖيت  ٍِظ ا جيٚبد ؾٖٔيت ادقجٌ د افًْٜ

  َقـ: ؿٌِٝ.

اد َِٕف  ًض افًًِمء ظـ  ًوٓؿ مقرلد ت  ٚ زائ ه ـتٛ افٍَفد ل ـ لذـر  ًض افًًِمء ـالمه

ًد ٌٓ ًص  ٍٚحد ر ت ـتٛ افٍَف ننف  َقـ  ً  هذا افُالفد  َقـ: ؾَ  نمر اب  ٚفُْٚحد ل ك ظـ اف

اِِلِيَ }ؾَٚـ لهق ن  ؾ افَٚئِغ:  ًْ َوالصذ ٌُِِْس َْاََم 
َ
ٔا اْْل ُِْسُح

َ
لؽر د [32]افْقر: {َوَ

 مًتْ ك. ذفؽ مـ افُالف افذن  ذـرك نهؾ افًِؿ ت ـتٛ افٍَفد لُ نظِؿ

 

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
 ،شُ ُٕٚح وُ  قيل» قاٍ: ♀ إٔ ايٓيب    عٔ أبٞ َٛض٢ األغعسٟ *-93

 ٚابٔ املدٜين ٚغريِٖ. ،ٚأٌٖ ايطٓٔ، ٚصشش٘ اإلَاّ أمحد ،زٚاٙ اإلَاّ أمحد
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
ٞى ت افٌٚبد هذا شك اّصًرن  هذا احل  ٞ ح  ٞ نيب مق د لهق ن ح ح  

حفد لحئك  ـ مًغد وًٍف ثؿ حف مجعو مـ اّئّٜد نا  لـٚق  وًٍف ثؿ  حَّ احل  ٞ  حَّ 

 ّا  لؽرك.  لظعو صٔ و  دحفد لا ـ اد  ْلد ظع  ـ اد  ْلد ؾٕ٘ف جزف  تهحٔحف حَّ 

دهٚ ظذ  ًض نهؾ افًِؿ ثؿ نق هذا احل  ٞ مـ اّحٚد ٞ افتل ـٚق خٍل وشْٚ :ؾٚدَهقد

ٚ مـ نئّٜ ادًِّغ لهق ا مٚف ن ق حٍْٜٔ  دطٓر ر ًم مل  -راٜ اب ظِٔف-ؿِٝ هذا مل  ّق  ًوه

ؾحْٔئذى َٕقـ: فق د لفَ  ثٌٝ هذا احل  ٞ ظْ  ؽرك دا مل  ًّؾ  فلوذه  د ثٌٝ ظْ ك هذا احل  ٞ

نح   ٚحٌٔف لنطْف ن ق  قشػ نل ن ق دّ    فد لفذا ؾ٘ق ؾي ٌّ ف ؿ  ظي ٖنَّ  ثٌٝ ظْ  نيب حٍْٜٔ جلزمْٚ 

ؾ ـ ذفؽ ظذ نق اّ ؾ نق هُٗء  دظْ ك احل  ٞ ظّؾ  ف د ملٚ  حَّ -ٔتف اِقًد ًٕ  -احلًـ

لؿ  جٚء ظـ نيب  قشػ ت ثالثٜ  دلهذا هق افيـ  ؿ داّئّٜ ادنٓقر ـ ِٕتّس هلؿ افًذر

  ."فًّؾ  ف ن ق حٍْٜٔ فق ظِؿ  ذا احل  ٞ"ننف ؿٚـ:  مقاوع

د ؾ٘ق افقاجٛ ظذ ♀نق احل  ٞ وذا جٚءٕٚ لؿ  ثٌٝ  ف افَْؾ ظْف  :ؾٚدَهقد

ٜه ب لفرشقفف  ٚ لضٚظ ًه ن ؿ تًّع ؿقـ د ♀ادًِؿ نق  َقـ: ظذ افًغ لافرنسد شّ

ًُ ا}: اب  ُٓ َ ْن َُْسَٔن ل
َ
ْمًسا  
َ
ُ َورَُضَُٔلُ   ٍَِة إَِذا كَََض اّلِلذ ٌِ ٍَ َوََل ُمْؤ ٌِ ْؤ ٍُ ِ ا ََكَن ل ٌَ َْ َو ٌِ ْبَِ َةُ 

كاحباب 
َّ
   والية إلن
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 ًْ ْمسِِْ
َ
ؾًم داف  دًيؿ افْهقص افؼظٜٔنق ادًِؿ جيٛ ظِٔف نق  ً  :[. ؾٚدَهقد36]اّحزاب: { 

ًي  ؿ   حَّ  لهذا هق افيـ  ٖئّٜ ادًِّغد ـٚ مٚف نيب حٍْٜٔ لؽرك مـ  دؿ افَْؾيد افَْؾ  ف ؾ

 ؾ ـؾ ذن ظِؿى ظِٔؿ.راٜ اب ظذ اجلّٔعد لؾق داّئّٜد ـٚ مٚف مٚفؽد لافنٚؾًلد لنا 

ِي مـ ذا افذن  ي  ـؾ امرئى مْٚ  "دم ظـ اخلىًٖري مـ  ي "شٍٔٚق:   ـ ـًم ؿٚـ نا  دؿ مـ اخلىًٖ

ٖو  د ٖتٔف َٕصو   .ؿى َِ ظٌ   ً ََ لؾي  دلخى

نق افٍْل ٍٕلو فًُِمـ لافهحٜ  :  فْٚ ظذ شُ ُٕٚح وُ  قيل»هذا احل  ٞ لهق ح  ٞ: 

ٚ ًه لؿ  جٚء ذفؽ ت  ًض  دؾٕ٘ف  ُقق  ٚضاله   مـ ليلٍّ ؾُؾ زلاجى خال دوذ اّ ؾ هق افهحٜ دم

ٕي »ٍٔٓٚ: ؾن ٍٚظ احل  ٞد  ةى  لن ظـ ـذا رً  دشُحٝ  ال ليلو ؾُْٚحٓٚ  ٚضؾو  ٚضؾو  ٚضؾو نيًم امرن

ؾٚفذن حُؿ  ٌىالق افُْٚح هق دّ و  دادًهقف  ذ اب ظِٔف ل  ف لشِؿ ننف ؿٚفف

فُْٚحد ؾُٔقق رـْٚه ؾٔفد ؾال    مـ لجقد ُ    مْف ت ا نق افقيلَّ  :لهذا   فْٚ ظذ د♀

 .افقيلد 

  َل ظْ ٕٚ مًٖ ٜ نل مًٚئؾ:

 : مٚ ادراد  ٚفقيل ٚدًٖ ٜ اّلػؾ

 .افقيل: هق افذن  تقػ ظَ  افُْٚح

 :لمـ ذضف

ا   .نق  ُقق ذـره

د لُ  ِزف نق تُقق ظ افتف  ٚضْٜ ا ُه طٚهره  .لنق  ُقق ظ 

ٚد وذ افهٌر ُ  ُقق  ٚحلٚه ف جيٚب ظـ ننف ُ    نق  ُقق ظٚ :لاّمر افثٚفٞ ٌه ؿاله  ٚف

 ًٍٕفد ٕٚهٔؽ نق  قجٛ ظـ ؽرك. 
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ة ن قهٚ دفف ترتٔٛ نق هذا افقيلَّ : اّمر افثٚي ُّٔ  دؾٖلػ افْٚس  تزل ٟ ادرن هٚد فد ثؿ ج ُّ ثؿ ل 

 ف. غ نهؾ افًِؿ ت  ًض تٍهٔالت ٓٚد لهُذا... ظذ خالؽى ٚد ثؿ نظًممً ٓٚد ثؿ وخقهًت ثؿ ا ًْ 

 ًّْك: ننف هق  دمٚ دلرك  َٕقـ: هق افذن  قجٛ ت افُْٚح نق هذا افقيلَّ  :اّمر افثٚفٞ

نل نق  نر وفٔٓٚ وذا ـٕٚٝ حٚضةىد لٕحق ذفؽ  حٔٞ ن ٚ  دافذن  َقـ: زلجتؽ ؾالٕٜ ل ًّٔٓٚ

لافزلجٜ  افزلجٜ ُ  دلافذن  ٌَؾ هق افزلج دؾال    مـ ننف هق افذن  قجٛ دتتّٔز ظـ ؽرهٚ

د ؾ٘ق افُْٚح  ًٍْ  دُِؿ ت ظَ  افُْٚح: فُـ ُ    مـ روٚهٚتت ٜه لؿ  جٚءت  دؾ٘ق مل تؽ راؤ

ةو فٌِْل  د لاحل  ٞ ت افهحٔحد ؿٚفٝ:  ٚ رشقـ اب وق نيب ؿ  زلجْل مـ ♀امرن

افُْٚح ويل  دَّ نمٚ لؿ  رً "ؾَٚفٝ:  دُٕٚحٓٚ هلٚ ♀افٌْل  ا ـ نخٔف فرؾع  ف خًًٔتفد ؾردَّ 

َـّ ؾَ  نمؤٝ مٚ ن َـّ  مٙ نيبد لفُْل نردت نق  ًِؿ افًْٚء نق هل  ."ةري ٌخ  ت نمره

ة  ِزف روٚهٚ ت ظَ  افُْٚح :لهذا   فْٚ ظذ  ٜه ؾٕ٘ف  ًٍْ   دنق ادرن ؾ٘ق مل تؽ راؤ

ٚد لوق ـٕٚٝ افقُ ٜ لُ ٜ وجٌٚر دحْٔذاؿ افٍرؾ  غ ؿقـ نيب حٍْٜٔ  قوذد لُ  ًَْ   حٔحه

ٚ ظذ روٚ افقيلد ؾ٘ذا لفُـ  ُقق مً  دقجٛافزلجٜ تً   َقـ: وقَّ لؿقـ اجلّٓقر: نق ن ٚ حٍْٜٔ  َه ًِ

ٚ ظذ روٚ افزلجٜ قجٛ ل ُقق مً لاجلّٓقر  َقفقق: وق افقيل هق افذن  ً  دمل  رض إًٍ  َه ًِ

 ؾ٘ق مل ترض  ًٍْ .

 اّمر اّخر: مٚ هق دلر افقيل 

ٚد ثؿ  وع رجاله ظذ فٔس دلر افقيل نق حيي ت فِٜٔ ظَ  افُْٚحد ل ؼب ؿٓقة نل صٚ ه  

ؾ٘ق دلر افقيل هق افْير ت  دلوًٕم دلر افقيل نظيؿ مـ ذفؽ دُ درجؾ ل َقـ: زلجتؽ ثؿ  رج

ؾ٘ق  دادتَ فد لهؾ  هِح نف ُ  هِحد ؾ٘ق افرجٚـ  ًوٓؿ نظِؿ  ًٌضى مـ افًْٚء  ًٌوٓٚ

ة ؿ  تٌس  ٚفُالف  ن ؿ  َؾ افنٚظر: دادرن

     ....       ....      .....   

.... 

 

 لافٌؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼقاي  ًجؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٌٓـ افثْؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼؼٚء 
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                                                                   ***                    

ة  يٚهر افرجؾ ل ُالمف لؿٌؾ ذفؽ مًرلؽو  دلهذا مًرلؽو ت ظِؿ افٍْس دؾَ  تٌس ادرن

 دالف افرجؾ لتْخ ع  ًًّقـ ـالمفؾٚدرء  ًرؽ نق ادرنة شٓؾو نق تٌس  ُ دت ضٌٚع افْٚس

ُه  ًرؽ افرجٚـ ؾٕ٘ف  ًرؽ ادًتَٔؿ مـ ؽركلفُـ وذا ـٚق لفُّ  ل ًرؽ افهٚفح مـ  دٔٓٚ ظ 

 ؽرك.

مل  تَ ف هلٚ افرجؾ افُػءد  دلر افقيل نق  ٌحٞ دقفٔتف ظـ رجؾى وقَ  : نقَّ اّمر افثٚي

َٝ ملَّ  لظّر   ٚد ؾًروٓٚ ظذ ظثًمقد  حٞ ت نضٔٛ افرجٚـ هل ▲ ْتف حٍهٜ  ٚ تٖيّ

د لمل  ًؽ ♀ؾخىٌٓٚ افٌْل  دهٚد ثؿ ظروٓٚ ظذ نيب  ُرى ؾًُٝ  ؾردَّ 

 ♀ٛ  ْتف ل ٖخذهٚ افٌْل  تقؿع نق  هؾ  ف افؼؽ لافًّق نق  ىٌ  ظّر  

ؾًِم رجع ن ٚ  ُر ؿٚـ فف ن ق  ُر: وًٕم مًْْل نق  دلذفؽ ؾوؾو حلٍهٜ لّ ٔٓٚ لُ صؽ ت ذفؽ

ٜو ت ذفؽد لهذا  ♀فُالف مٚ ظِّتف مـ نق افٌْل فؽ ا نراجًؽ لنق نردَّ  ـٚق فف رؽٌ

 لـتًمٕف فنك. ♀مع افٌْل    فْٚ ظذ ـًمـ حًـ  حٌتف  

افقيل دلرك نق  ٌحٞ ظـ افرجؾ افهٚفحد ل ٌحٞ ظـ افرجؾ  : نقَّ ادَهقد مـ هذا

ٜه فِّرنةد لت زلاجٓٚد   ؾ ر ًم مل ادْٚشٛد ل ًٖـ لنق  ٍػ ادٕٜٗ لنق   ؾع مـ مٚفف هق ٍَٕ

 لزاد افٌٚؿل مـ جٌٔف هق.  ♀ ٖخذ وُ مٓر ًٕٚء افٌْل 

ؾ وي لفُـ ـثر مـ افْٚس ظي  دلُ ٜ تُِٔػى لفًٔٝ لُ ٜ تؼ ػى ؾحًٛافقيل دلرك: 

َـّ  ًي  دلهذا ذع افًْقةد لمل  ًىٓـ حَٓ ؾ افتٓرب ظـ َو  ؾ وًٕم ظًِمئْٚ  َقفقق: وق مـ  قر اف

ًي  داحلوقر : وق مـ  قر اف ٚب مـ افق قـ ىَّ ؾ نق  ُقق افقيل ذا هٌٜٔد ؾٔخٚؽ اخلً َو  ؾ ؿٚفقا

َّٔ  دوفٔف ا ؾٔتٓ َّٔ  ًض اّلفٔٚء مٓٔٛ ج ه لفذا ـٚق  دٌقق افق قـ وفٔفٛ افْٚس افُالف مًفد ؾٔتٓ

َـّ  ٜى لشِىٚق ل ؾ ؽرك  تزل ٟ  ْٚتف: فُل  تًٚهؾ  ًض اّلائؾ ت افًهقر اّلػ وذا ـٚق ذا هٌٔ
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ذـرلا ذفؽ ت ـتٛ  دافْٚس افذ ـ  ُقق احل  ٞ مًٓؿ شٓاله  افْٚس ت افذهٚب ّلئلؽ مـ

َـّ  :ؾٚدَهقدد افساجؿ لاّخٌٚر افَ  ّٜ   ظِٔف افٌْل نق افقيل نمر ظئؿ لمٓؿد لفذا ن

♀. 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ؿ نحؼ  ًٍْٓٚ مـ اّيد » قاٍ: ♀ إٔ ايٓيب ¶ عٔ عبد اهلل بٔ عباٍع-92

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد َٚطًِ. ،شًٚمهًت ت ًٍٕٓٚد لوذ ٚ ً   لفٔٓٚد لافٌُر ًتًتٖذق

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ؿقـ افٌْل د شاّيؿ نحؼ  ًٍْٓٚ»ؿٚـ:  ♀هذا احل  ٞ ؾٔف نق افٌْل 

تقت ظْٓٚ  ٚومٚ فُق  :الؿراد ب أليِّؿ: هل التل تؽقن قد ف رقت زوجف : شاّيؿ»: ♀

ٔد لفذا ج دنل ضَِٓٚ  شافثٔٛ» ٚفٍِظ اِخر  ♀ٛ. لؿقـ افٌْل ٚء ت  ًض اّفٍٚظ: افث

: وق  دنخذ مْف ؾَٓٚكٕٚ ا ضالؾ ت افثٔق ٜد ؾال  ِزف ت افثٔق ٜ نق  ُقق  ًَ ى  حٔح لفذا ؿٚفقا

ةى لً  ءه ت ُٕٚحى افثٔق ٜ ت  ٚب افُْٚح افذن ُ  ُقق ظِٔٓٚ لُ ٜ وجٌٚر: هل ـؾ امرن ضئٝ شقا

  ًّْك: ننف ثٚ ٝ ذهٌٝ  ُٚرهتٚ. دُٕٚح  حٔح نل ت ؽر د حٔح

 دافثٔق ٜ هْٚ جٚءت ت مَٚ ؾ افٌُٚرة قوذد لنمٚ افثٔق ٜ ت  ٚب افزٕٚ ؾٓق مًْك  تِػ

ٌهٚلفذفؽ  َٚـ: افٌُرد ؾُؾ مـ ذهٌٝ  ُٚرهتٚ ؾ٘ ٚ تًّك  ٔد  .هذك ادًٖ ٜ اّلػ دحْٔذاؿ ث

جٚء ت  ًض  ♀ق افٌْل : ننف جٚء ت  ًض ن ٍٚظ احل  ٞد نادًٖ ٜ افثٕٜٚٔ

 هٚ  تّٜٔد لهذك هلٚ ؾٚئ ة شٖذـرهٚ  ً  ؿِٔؾ. ؾًًمَّ  شٛ افٔتّٜٔافثٔد »اّفٍٚظ ت احل  ٞ ننف ؿٚـ: 

 نمراق: شنحؼ  ًٍْٓٚ»مًْك ؿقفف:  شنحؼ  ًٍْٓٚ»: ♀لؿقفف 

افٌُر ُ  ِزف روٚهٚ ظْ   ُرد ؾ٘قَّ  خالؽ افٌٌ  د: ننف ُ    مـ روٚهٚ ظْ  افًَ اّمر اّلـ

  ً  ؿِٔؾ. مهٚلشٖذـر د ؾ ؿ   تٖخر افروٚ  ً  افًَ  دافًَ 

ؿ فٔس ظِٔٓٚ لُ ٜ وجٌٚرد لوًٕم ظِٔٓٚ لُ ٜ اّيد  : لهق متٍرع ظـ اّلـد نقَّ لاّمر افثٚي

د  خالؽ جٓٚ   لق روٚهٚ مٚ دامٝ نيد فٔس فألب نق  زلد  مٚ مًْك هذا افقء  داُختٔٚر ؾَط ًمه
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ثؿ وذا  دؾٕ٘ف جيقز فألب نق  زلجٓٚ  ال روٚهٚ دلشْذـرهٚ  ً  ؿِٔؾ افتل ظِٔٓٚ لُ ٜ وجٌٚرى 

 لنمٚ افثٔٛ ؾِٔس ظِٔٓٚ وُ لُ ٜ اُختٔٚر. دتزلجٝ لمل ترض هلٚ حؼ افًٍ 

ثؿ ؿٚـ: د هذا   فْٚ ظذ لُ ٜ اُختٔٚر شاّيؿ نحؼ  ًٍْٓٚ»: ♀ؿقـ افٌْل 

افٌْل  دهذك دؿٜ افٍَٓٚء ت افٍٓؿ : إير مًلدشًتٖذقاّيؿ نحؼ  ًٍْٓٚ مـ لفٔٓٚ لافٌُر تً »

افٌُر فًٔٝ  نقَّ  :مٍٓقمفد شافٌُر نحؼ  ًٍْٓٚ»ؿ لافٌُرد ؾَٚـ: ؽٚ ر  غ اّيد  ♀

ٜى فِجِّٜ اّلػ♀فُـ مل  ذـرك افٌْل  دنحؼ  ًٍْٓٚ نخذٕٚ مْٓٚ د د ؾٓق مٍٓقف  ٚفٍ

 نق ظذ افٌُر لُ ٜ ا جٌٚر. 

ؿد لٍٕك لُ ٜ اُختٔٚر ظذ اّيد لُ ٜ  ♀ملٚ نمٌٝ افٌْل  :إير اُشتٌْٚط

 ًَّ ٔد ا جٌٚر ظِٔٓٚد لافٌْل ؿ  ؿ َـّ ؿ افًْٚء وػ ؿًّغ: وػ  ُرى لث ذفؽ ظذ نق افٌُر حُّٓٚ  ٛ د

 ٌٚ ر حُؿ افًَؿ اّلـ: ّق مـ ُزف افتًَٔؿ ادٌٚ رة ت احلُؿد لوُ فُٚق ـالمف 

♀  ٌَ د لهق ف ا  كو ظـ ذفؽ. مْزَّ  ♥قه

ظرؾْٚ مًْك لُ ٜ  دق ادراد ظذ ننف  ثٌٝ ظذ افٌُر لُ ٜ ا جٌٚرؾ فْٚ ذفؽ ظذ ن قوذ

ثؿ  ً  ذفؽ وق رؤٝ ؾٚحلّ  بد  دا جٌٚر   ًْل جيقز فألب نق  زلج  ْتف افٌُر لوق مل تًِؿ

 لوق مل ترض ؾِٓٚ حؼ افًٍ د فِح  ٞ افذن ذـرتف فُؿ ت افٌخٚرن.

ل هًٛ ظِٔٓٚ هق  ٚافتل حّؾ ادرء مهٓمـ نص  اّمقر  ملٚذا ظذ افٌُر لُ ٜ ا جٌٚر 

لؿ   دد افتل مل تر رجاله ؿطَـّ ًٓ َْ رة مٌ تزلجل لخٚ ٜ ادخ َّ  :لـثرو مـ افًْقة وذا ؿٔؾ هلٚ دافزلاج

ةى مـ خر ًٕٚء اف ٕٔٚ ؾٚضّٜ  ♀ثٌٝ ظـ افٌْل   ٚ ؾٚضّٜد »: ▲ننف ؿٚـ ُمرن

ك افرجٚـ  . شخرو فِّرنة نُ ترم افرجٚـ لُ  را

ؿ  خر ٜ  ْل  دف: ّنف وًٕم  ز ظـ ٌِ د هق ن  ؾ مـ ظي ♀مـ دّ  هذا خر 

ى }: لحلى مـ اب  َٔ َٓ ْ َِ ال ا َحِِْعُق َغ ٌَ َٔ إَِلذ وَْْحٌ َُْْٔح  *َو ُْ  [. 4د 3]افْجؿ: {إِْن 
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 َّٔ ة وذا ـٕٚٝ  ًٔ ة ظـ افرجٚـ تتٓ لفق ؿِْٚ نق ـؾ امرنة ُ     دٛ افُْٚحلفذفؽ ؾ٘ق ادرن

ر ّدنق تً  ُّٔ  َـّ ًٓ َْ م ذفؽ وػ امتْٚع ـثرى مٌ نٚلي ر ًم وذا تزلجٝ لدخؾ  ٚ  ـلفُ دٌهٚ لخقؾهٚهت

لفذفؽ ذـر افًًِمء نق ظذ افٌُر  دد لشٓؾد لفٔس ذا منَٜزلجٓٚ ظرؾٝ نق افزلاج نمرك هغد 

ا هذك مًٖ تْٚ لوحٝ ادًٖ ٜ  دلُ ٜ ا جٌٚر  هذا هق ادنٓقر.د وذه

ة :افرلا ٜ افثٕٜٚٔ لُ ٜ ا جٌٚر فُْٓٚ فًٔٝ متًَِٜ  ٚفٌُرد لوًٕم هل ظذ  نق ظذ ادرن

َـّ  دافهٌرة ؾَط ٚ –ظذ ذفؽ  ٖق  لاشت  ًه  -ؾَط ةرفٔس  رد افهٌ دظذ افهٌرة افٌُرضٌ

ٔد  :ل ْٚء ظذ ذفؽ ٌهٚ نل ـٕٚٝ  ٚفٌٜ ؾٕ٘ف ت هذك احلٚـ فٔس ظِٔٓٚ لُ ٜ وجٌٚر لوًٕم ؾ٘ذا ـٕٚٝ ث

رلا ٜ افثٕٜٚٔ ت مذهٛ نا د لهل افتل ظِٔٓٚ افًّؾ افَوٚئل ظِٔٓٚ لُ ٜ اختٔٚرد لهذك اف

ٚد ل ً  دظْ ٕٚ ة ظْ  ظَ  افُْٚح فٍيه ؾَٜ ادرن ًه ؾال    مـ مقا ؾٖخذلا  ٚفرلا ٜ ٚد ثٌٝ ذفؽ تقؿٔ

افثٕٜٚٔ ننف ُ لُ ٜ وجٌٚر ظذ افٌُرد لوًٕم لُ ٜ ا جٌٚر ظذ افهٌرة افتل تُقق دلق شـ 

ٔد  دافٌِقغ  ٚ ؾال    نق تُقق دلق افتًع.ٌه لوق ـٕٚٝ ث

 ٍٜ اُشتئذاقد ؾ٘ق افثٔٛ ًتًتٖمر  :هذك مًٖ ٜ نخرمد لهل شلافٌُر تًتٖذق»ؿٚـ: 

ٕهٚ ؾ٘ق روٚهٚ  ُقق  :ٚ افٌُرؾُٔقق فٍيٓٚ  هٌٜٔ اّمرد لنمَّ  دؾَٔقـ: جيٛ نق تَقـ زلجْل ؾال

 ظِٔٓٚ لُ ٜ وجٌٚر ظْ هؿ.  ُٚشتئذاق ظذ شٌٔؾ اُشتحٌٚب: ّقَّ 

ُّٛ  شتًتٖذق ت ًٍٕٓٚ لوذ ٚ  ًمهتٚ» ؿٚـ: ٕهٚ: ؾًٔتح ّق  :اشتئذاق افٌُر ؾُٔقق اشتئذا

 فٔس ظِٔٓٚ لُ ٜ وجٌٚر ؿٚـ: جيٛ اشتئذا ٚ. فٕو :لمـ ؿٚـ دظِٔٓٚ لُ ٜ وجٌٚر

:  تِػد ؾ٘ق  ًض افًْٚء اّ ُٚر  ُقق وذ ٚ  ٌُٚئٓٚد  ل ٍٜ اشتئذاق افٌُر ؿٚفقا

ل ًوٓـ وذ ٚ  د♀وذ ٚ  هًمهتٚ ـًم ذـر افٌْل ل ًوٓـ  دل ًوٓـ وذ ٚ  وحُٓٚ

ٜى لت ٌخ   ؿ.ٔي  ُقق  ي ٚ اخلٌٚءد حًْٔم ـٕٚٝ افًرب تًُـ ت نخٌٔ
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ـى وػ  لفذفؽ ؾ٘ق  ٍٜ اشتئذاق افٌُرد لظ ف تكحيٓٚد لاشتئًمرهٚ  ٚفروٚ  تِػ مـ حٚ

  ْٚءه ظذ اختالؽ افْٚس لاختالؽ نحقاهلؿ.  :حٚـ

ئذٕٝ ن ٚ وذا اشتً  ♀هذا ذـر افٌْل  شذ ٚ  ًمهتٚتًتٖذق ت ًٍٕٓٚ لو»ؿٚـ: 

ُب  ٚ دا ٕه ّ ٚ  :مـ افًْٚء  ٌِٛ ظِٔٓٚ ن ٚ ُ ترى لَّ ٌٔ ّق احلي  : ظذ ادقاؾَٜؾهّتٝ ؾٕ٘ف  ُقق وذ

تًتحل نق تتُِؿ  ٚفروٚ مٌٚذةد لنق ًتًتٖمر  خالؽ افثٔٛد ؾ٘ق اجلٕٚٛ ظْ هٚ ت هذا احلٔٚء 

.  ؿ  ؿؾ ؿِٔاله
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 اهلل: رحمه المصنفال ق
نظتؼ  ٍٜٔ لجًؾ ظتَٓٚ » :♀ إٔ زضٍٛ اهلل    عٔ أْظ بٔ َايٕو-99

 .ش  اؿٓٚ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

نظتؼ  ٍٜٔ لجًؾ ظتَٓٚ   اؿٓٚد هذا احل  ٞ مـ  ♀هذا احل  ٞ نق افٌْل 

نظتؼ ثؿ  ♀ق افٌْل ن :للجف ا صُٚـ ظْ هؿ دصُِٝ ظْ  افٍَٓٚءاّحٚد ٞ افتل ني 

جًؾ ادٓر ؿٌؾ زلاجٓٚد ؾُٔقق  ؾٚ صُٚـ مـ جٓتغ: :ل ْٚءه ظذ ذفؽ د ً  افًتؼ تزلج  ٍٜٔ

د ؾال  ِزف نق ترض  فد ؾال    حْٔئذ مـ روٚهٚ.ّ ٚ ن ٌحٝ حرَّ  :لمل ترض  ف داله ظْفٍهي َْ مً   ةه

نق تقيل ضرت " :ؿٚظ ةٛ هلٚد لهق افَٚ ؾد لظْ ٕٚ قجٌ ننف ـٔػ  ُقق هق ادً  :اّمر افثٚي

د ذـرت فُؿ ت ؽر هذا اف رسد لوًٕم ت درس "افًَ  ُ  هح ت  ًض افهقر ت ادًٚمالت

 افٍَفد نق ظَقد ادًٚمالت ُ جيقز تقيل ضرت افًَ  ت حٚفتغ: 

 ؾًٔم  نسط ؾٔف افٌَض.  

  .ّٜلمٚ ؾٔف هت 

لفذفؽ  ًض مـ افًًِمء  دـٔؾمـ افتق ؾال   َّ  دلظَ  افُْٚح ُ  هح تقيل ضرؽ افًَ 

 : َـّ  ♀ق افٌْل وؿٚفقا لظًِمكٕٚ نخذلا  يٚهر  دؾ ؽرك فٔزلجف  ٍٜٔد لفٔس ـذفؽل

ةه لجيًؾ ظتَٓٚ   اؿٓٚد ظّاله  ذا احل  ٞد ؾٕ٘ف جيقز فِّرء نق  ً  داحل  ٞ لهق ـذفؽ ًتؼ امرن

ُ افًتؼد لهذا ؾُٔقق هذا احل  ٞ ؾٔف تَ  ؿو لتٖخر ت اّؾًٚـد ؾُٔقق افتزل ٟ مع جًؾ 

  ُقق مًتثْك مـ افَٚظ ة: ّجؾ احل  ٞ نخذ  ف ظًِمكٕٚ ّجؾ طٚهر احل  ٞ.

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
ُ جًيّع  غ ادرنة » ♀ قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل    عٔ أبٞ ٖسٜس٠-333

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ. ،شلظّتٓٚد لُ  غ ادرنة لخٚفتٓٚ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ٕهٚ:فِْد  تًٚػ نقَّ  ôذـر نهؾ افًِؿ   ُٚح نرـٚ

ٕعد لظْ مٚ  َقفقق: وق رــ افُْٚح نق  ُقق نلـ هذك اّرـٚق : افزلجٚق اخلٚفٔٚق مـ ادقا

ٕع افتل  معـك ه ه الؿقاكع أمقر:فف زلجٚق خٚفٔٚق مـ ادقإعد  مـ هذك اّمقر افتل هل مـ ادقا

 اْع  حٜ افُْٚح:

  د نل نق ٜه نق  ُقق افزلجٚق ظذ د ْغ ُ جيقز افُْٚح  ًْٔٓمد ـٖق تُقق افزلجٜ لثْٔ

ٔبٚد لافزلجٜ مًِّٜ.   ُقق افزلج ـتٚ 

ب ادهْػ ظِٔف  ٌٚب ادحرمٚت ت افُْٚحد لهق: نق تُقق لمـ ادقإع ـذفؽ : مٚ  قَّ

ٜه ظذ زلجٓٚ ظذ شٌٔؾ افتٖ ٔ د نل  ظذ شٌٔؾ افتقؿٔٝ. افزلجٜ درم

ٚػي  ôلفذفؽ افًًِمء  ًي   وق ادحرمٚت ت افُْٚح ٕقظٚق: َقفقق:  تي

 .  ّدرمٚت ظذ ا 

 . لدرمٚتو وػ نم 

: هـ ادحرمٚت وػ ح ٍّ د دد لذفؽ مثؾ مٚ ذـر مثؾ نق جيّع ادرء  غ ؾٚدحرمٚت وػ نم 

تغد لشٖٔيت احل  ٞ ظْف  ً  ؿِٔ َّّ  ؾ.اّختغد ل غ افً

ي إلنكاح باُب 
 
 إلمحرمات ف

 



 
331 

 

َـّ اب لنمٚ ادحرمٚت وػ اّ   َـّ افالئل ذـره ًٓ ؾَّ : ؾ جي زَّ لي َـّ  ظي ءو ـٚق حر ّٓ ت ـتٚ فد شقا

 ّجؾ افًْٛد نل ّجؾ ادهٚهرة.

ة  ة لظّتٓٚد لادرن لؿ  نلرد ادهْػ ح  ثهٚ ت ذـر ادحرمٚت وػ اّم د لهق اجلّع  غ ادرن

ؾَّ لخٚفتٓٚد لت ـتٚب اب  جي زَّ لي ة لنختٓٚد افْ ظي ٔا َبْيَ }ٓل ظـ اجلّع  غ ادرن ُػ ٍَ ْن ََتْ
َ
َو 

ا كَْر َضَيَف  ٌَ ْدَتْيِ إَِلذ 
ُ
 [. 23]افًْٚء:  {اْْل

هذا مـ  ٚب افٍْلد  شُ جًيّع»: ♀ؿقفف  شُ جًيّع»:  ♀ َقـ افٌْل 

د  ٚ افْٓلد ل لد لهذا ـثر ت افؼع نق تٖيت افهٌٜٔ  ٌٜٔ ٍٕلى ل را د  ف: افَّْٓ هذا   ـ ظذ لادرا

 افتحر ؿ.

 ٚفٌْٚء ظذ ادجٓقـد   فْٚ ظذ: نقَّ اجلّع مْٓل ظْف  شُ جًيّع»: ♥لؿقفف 

ء ـٚق  ًَ  ُٕٚحد نل ـٚق اجلًّع  ًٌٛ افٍراشد ؾال جيقز فِّرء وذا ـٚق  ِّؽ نمتغ للض   شقا

ٜه هلٚ نل خٚفٜد وذق ؾٚفتًٌر   َّّ ٚجلّع  نّؾ اجلّع نح  اّمتغ نق  ىٖ اّخرم وذا ـٕٚٝ افثٕٜٚٔ ظ

  ًَ  افُْٚح ل ًَ  ادِؽ افذن هق افٍراش.

د   فْٚ ظذ هذا احًلُؿد لهذا مـ  ٚب افٌٔٚق فَِر ق ُ ننَّف ًٕ و ش غ ادرنة لظّتٓٚ»لؿقفف 

 : "ننف ُ جًيّع  غ ففد لفذفؽ ؾ٘ق ظٚمٜ نهؾ افًِؿ نخذلا  ذا احل  ٞ لظِّقا  فد  ؾ هق ومجٚعو

تٌٓٚ" َّّ ٜ افَر ٌٜ نل افًٚفٜٔ: ـًّٜ اّبد لظّٜ اّفد لظّٜ اجل د د لادرنة لظ َّّ ٜ: افً َّّ د  ٚفً ادرا

ٜ شلُ  غ ادرنة لخٚفتٓٚ»: ♥لاجل ةد لـذا ؿقفف  َّّ د لاخلٚفٜ هل: نخٝ اّفد لافً

 هل: نخٝ اّب.

 هذا احل  ٞ   فْٚ ظذ مًٖ تغ نشٚشٔتغ:
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َـّ مـ افًْٚء ّجؾ نم د لهق ّجؾ :  ٔٚق ٕقع مـ اّنقاع افتل حيرف ٕادًٖ ٜ اّلػ ًُٚحٓ

تٓٚ نل  َّّ ة لإَوٝ ظ هتٚد جٚز فف نق  ُْح ظ َِّؼ ادرن ة لظّتٓٚد فُـ وذا ض اجلّع  غ ادرن

ًَّٕم افْٓل ظـ اجلّع  ًْٔٓم.  خٚفتٓٚد لو

ـو فىٔػد نلردك  ًض نهؾ افًِؿ لهق ا ـ مٍِح ادًٖ ٜ افثٕٜٚٔ : اشًت ـ  ذا احل  ٞ اشت ُ

 نق هذا احل  ٞ   فْٚ ظذ: افرحؿ افتل  ٛ  ِتٓٚ: ّقَّ افرحؿ ٕقظٚق: ب""اِدات 

 .ٚٓرحؿو  ٛ  ِت 

 .ٚٓلرحؿو تًتحٛ  ِت 

: ؾٓل افرحؿ ادحرمٜد افتل فق ًؾرض نق نح مهٚ رجؾو  ؾٖمٚ افرحؿ افتل  ٛ  ِتٓٚ ؿٚفقا

 لاِخر ننثك حلرف افُْٚح  ًْٔٓم.

د جٚء شُ جًيّع  غ ادرنة لظّتٓٚ»ؿٚـ:  ♀: ؾ٘ق افٌْل لاف فٔؾ ظِٔف هذا احل  ٞ 

ت  ًض ن ٍٚظ هذا احل  ٞ افتًِٔؾ خنٜٔ ؿىًٜٔ افرحؿد ؾ ـ ظذ نقَّ افْٓل ظـ ؿىًٜٔ افرحؿ 

مٜ. ة لاخلٚفٜد ؾ ـ ظذ نقَّ  ًْٔٓم راهٚ ًدرد ة لافًّٜ لادرن  ادحرمٜ: وًٕم تُقق  غ ادرن

حؿ مْ لب لنمٚ وق ـٕٚٝ دلق ذفؽ   ِتٓٚد مثؾ  ْٝ افًؿد لا ـ افًؿد ؾهِٜ : ؾ٘ق افرَّ

ادرء ُ ـ ظّف ل ْٝ ظّف مًتحٛ لفٔس  قاجٛد لهذا مٍٓقف احل  ٞ: ؾَ   ك افٌْل 

ظـ اجلّع  غ ادرنة لظّتٓٚد خنٜٔ  ؿىًٜٔ افرحؿد لًن ٔح  ٍّٓقمف اجلّع  غ  ♀

ًٍٔٓؿ مْف مٍٓقف افتًِٔؾ ننف: فٔس ؾٔف ؿىًٜٔ رحؿى ل ٓٚ ؾ ّد ةد ل ْٝ ظ اجٌٜ: وَذ افٌٚفٛ  غ ادرن

َـّ ظ الةد لهذا اُشت ُـ مـ ن ىػ  َـّ ؿىًٜٔ رحؿد ل ُقق  ْٔٓ ئر نق  ُقق  ْٔٓ افيا

 اُشت ُُت ت هذك ادًٖ ٜ.
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 : ٚ افًًِمء ؿٚفقا ًه ٚ"ضٌ د ادحرف: هق اجلّع "اجلّع  غ ادرنة ل ْٝ ظّٓٚ مُرلك لفٔس درمه

ٜه هلٚ ؾٕ٘ف جٚئزد فُـ  غ ادرنة لظّتٓٚ لخٚفتٓٚد لنمٚ اجلّع  غ  ة لافٌر ٌٜ افتل ُ تُقق ؿر ٌ ادرن

 ـرهقا  ْٝ افًؿ خنٜٔ نق  ُقق  غ  ْٚت افًؿ افً الة لافًٍْرة مٚ ُ ً ْٚشٛ.

 

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
وٚع مٚ حيرف »: ♀ قايت، قاٍ زضٍٛ اهلل ▲ عا٥ػ١ عٔ-333 حَيرف مـ افرَّ

ٛ  َاّ أمحد ٚايػٝدإ.زٚاٙ اإل ،شمـ افًَّْ

 
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
ٚػي ذع ادهْػ  ًي ً تي ٌايًف اَّللَّ د  ف ت هذا افٌٚب: نن  ري وًٚع ادرا وٚعد لافرَّ  ذـر نحُٚف افرَّ

وٚع ؾ٘ ؿ  ذـرلٕف ظٚدةه ت  ٚب احلوٕٜٚد لنلرد ادهْػ اّ ؾ  فد نمٚ ًمىِؼ افرَّ وٚع ادحرد افرَّ

حيرف مـ افروٚع مٚ حيرف مـ »ؿٚـ:  ♀ت هذا افٌٚب لهق ح  ٞ ظٚئنٜ: نق افٌْل 

ٛ ٛد شافًَّْ  :وال ل يحرم ب لـَّسبد نن: حيرف  ًٌٛ افروٌٚع مٚ حيرف  ًٌٛ افًَّْ

ٚح.اّمر اّلـ:   حيرف  ف افُْد

د ؾٕ٘ف ت هذك احل  ٌهٚ نل مهٚهرةه ءه ًٕ  حيرف ُٕٚحٓٚ  ًٌٛ افُْٚحد شقا
ةى ٚـ حيرف ؾُؾُّ امرن

وٚعد لحرف ظِٔف زلجٜ ن ٔف  وٚعد ؾٚدرء حرف ظِٔف نمف مـ افًْٛ ؾتحرف نمف مـ افرَّ ـذفؽ  ٚفرَّ

وٚع لهُذاد فًّقف ح  ٞ افٌْل  حيرف » :♀مـ افًْٛد ؾُذفؽ زلجٜ ن ٔف مـ افرَّ

 .شمـ افروٚع مٚ حيرف مـ افًْٛ

 ٔغ افًّقفد ؾتنّؾ مٚ لهذك مـ  شمٚ حيرف مـ افًْٛ»ؾٓذا مـ  ٔغ افًّقف: ّنف ؿٚـ:  

ٚ خالؾهٚ فِرلا ٜ افثٕٜٚٔ افتل خهٓٚ هذا  ًه ف  ًٌٛ افًْٛد ضٌ ف  ًٌٛ ادهٚهرةد لمٚ ًحرد ًحرد

ٛ( ظذ ادًْك افؤؼد ُ  د ؾحّؾ ـِّٜ  افًَّْ رى َٓ احل  ٞ  ًم حيرف مـ افًْٛد نن: مـ ؽر ٌ 

 : ّق افًْٛ هلٚ مًْٔٚقظذ ادًْك اّلشع: 

ٛ.: نن شًِِمًْك افًْٛ  ٜ افًَّْ
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ٛد ـزلجٜ لادًْك افثٚي ٛد نن مـ افًْٛ ًٍٕفد نل  ّهٚهرةى فًَِّْ : مٚ حيرف  ًٌٛ افًَّْ

َـّ مجٓقر افًًِمء ظذ ادًْك اّلـ.  افقف د لزلجٜ اّبد لادًْٔٚق مٍٓقمٚق مـ احل  ٞد لفُ

ٛ ٕ٘ف  ٚفًْٛ : ننف حيرف  ٚفًَّْٛ افتحر ؿد لهق ادحرمٜٔد ؾاّمر افثٚي افذن حيرف  ٚفًَّْ

ء اجلًٌ د لافًًٍر  ٚدرنةد لدًٓٚ مـ ؽر  تثٌٝ ادحرمٜٔد ؾتجقز اخلِقةد لافْير وػ  ًض نجزا

وٚع: حيرف  ف مٚ حيرف مـ افًْٛ ـذفؽ.  ـذفؽد لافرَّ
 صٓقةى

ف مـ حٔٞ ادحرمٜٔد لحيًرًف مـ حٔٞ احلًرمٜ  ًٔحرد فد ٕىَٚق فِح  ٞد ؾ ًرف لحًيرد ا حيي وذه

 فُِْٚح لظ مف.
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ف مـ افروٚظٜ وُ »: ♀ قاٍ زضٍٛ اهلل  قايت: ▲ عٔ أّ ض١ًُ-338 ُ حًيرد

ٌٍىيٚف  زٚاٙ ايرتَرٟ.د شمٚ ؾتؼ اّمًٚءد لـٚق ؿٌؾ اف

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ٚد ن ؾو ت  ٔٚق اد ة افتل  ُقق ؾٔٓٚ اف ▲هذا احل  ٞ ح  ٞ نف شِّٜ  مه روٚع درد

 لذفؽ نق افروٚع ُ  ِق مـ حٚفتغ:

 .ومٚ نق  ُقق ت حٚـ افهٌر 

 .  نل نق  ُقق ت حٚـ افُزي

ٚ  ٘مجٚع نهؾ افًِؿد ؾٚفروٚع افذن  ُقق ت حٚـ افهٌر مه لنمٚ افروٚع : هق افذن  ُقق درد

ٚد وُ مٚ َٕؾ ظـ ظٚئنٜ افذن ت افُز فد لًحُل ومجٚظه ت ؿهٜ شٚمل مقػ  ▲: ؾٕ٘ف ُ حًيرد

ًحذ ٍٜد لؿٔؾ: وق هذا خٚصو  ؿد لؿٔؾ: وٕف  َٚس ظِٔٓؿ مـ صٚ ٓؿ مـ ص ة احلٚجٜد ُ 

مىِؼ افْٚسد لفُـ ًحُل اتٍٚؾ نهؾ افًِؿ ظذ نق هذا احل  ٞ مًْقخد نل هق مـ خهٚئص 

 .   شٚمل

ن ً ًرؽ  ف لفُـ ادًٖ ٜ افتل دـ ظِٔٓٚ هذا احل  ٞ مًٖ ٜ مّٜٓد لهل مًٖ ٜ: احل د افذ

افهٌرد لمٚ زاد ظْف ؾٕ٘ف  ُقق ـٌرهاد نن  ُقق افىٍؾ ـٌرهاد لهْٚؿ ؿٚظ ة دائًمه ً ُررهٚ نهؾ 

د ؾال تَ  ر وُ  تقؿٔػد لحْٔئذى ُ   نق   ـ فْٚ دفٔؾو "نق اّ ؾ ت افتَ  رات افتقؿٔػ"افًِؿ: 

 ظذ ح    م ةى تُقق شْٚب ت هذك ادًٖ ٜ نل ت ؽرهٚ.

ـد افهٌر: ♀  ثٚق ظـ افٌْل لؿ  جٚء ح  ت  ٔٚق ش

ف مـ »ؿٚـ:  ♀: احل  ٞ افذن مًْٚد لهق ح  ٞ نف شِّٜ نق افٌْل نلهلًم ُ حًيرد

وٚظٜ وُ مٚ ؾتؼ اّمًٚء ؾ شافرَّ د نن: ـٚق نلـ مٚ  هؾ وػ اّمًٚءد لمل  هِف  ً  افىًٚفد ثؿ ؾهَّ



 
337 

 

َّْٔف ؾَٚـ:  ؿ افهٌل ل ٍْىؿد ومٚ  ٚمتْٚظف هق مـ د نن: ؿٌؾ نق ً ٍىشلـٚق ؿٌؾ افٍىٚف»ذفؽ ل 

 افروٚعد نل نق ً ٍىؿ  ّْع نمف لمروًتف ففد ؾٓذا احل  ٞ جًؾ احل   ٍٜد لهق: افٍىٚف.

ٞو  خر ظـ اف ارؿىْل لؽرك : نق احل  ؾٔف شْتٚقد لـٚق ت حقفغد نن لـٚق لجٚء ح  

 افروٚع ت افًْتغ اّلفٔغ.

  ٚخلهقص ؿقفغ ت ادًٖ ٜ: ٕٖخذ مـ ذفؽ نق ّهؾ افًِؿد لفٍَٓٚئْٚ

د لهق افتح     ٚفًْتغ ظذ افَقـ اّلـ : لهق ؿقـ ادنٓقر مـ ادذهٛد ننف حًيّؾ ادٌغد

: ّنف حيتّؾ نق  ُقق دلق افًْتغد لحيتّؾ نق  ُقق  هذا ؾُٔقق هذا احل  ٞ افذن مًْٚ ً ّاله

: ًّٕؾ  ٚفًْتغد ؾَ  نخذلا  ٚدًٌغد ؾَٚفقا
ف: هق مٚ ـٚق ت ؿٌِٓٚد لحْٔئذى وٚع ادحرد : وق افرَّ ٚفقا

: وق  د  ٚحلقفغ احلقـ افَّرن ُ افنّزد ثؿ ؿٚفقا : وق ادرا حقفغد لملٚ ذـرلا احلقفغ ؿٚفقا

افتَ  ر  ٚحلقفغ لرد  ف افَّْص ؾُٔقق ظذ شٌٔؾ افتح    لفٔس ظذ شٌٔؾ افتَر ٛد ؾِق نق 

َّٕف ُ  ْؼ احلًرمٜد ؿٚفقا: ّق افتح     ٚحلقفغ  رجاله ارتوع  ً  اٚف احلقفغ  ِحيٚت ؾ٘

د لهق ذظل.  تقؿٍٔل 

: ؿٚفقا وق احل  ٞ  ٚحلقفغ وق ثٌٝ ؾٕ٘ف  ُقق ظذ شٌٔؾ افتّثٔؾ فًٌض افَقـ افثٚي

ٍٜ  ُٖ  ٍْىؿ افهًٌل ظـ  افهقرد لوُ ؾ٘ق ح َّ افهٌر مٚ جٚء ت ح  ٞ نف شِّٜد لهق افهد

ل ـثرو مـ اّضٍٚـ  ٍْىّقق ظـ افروٚظٜ دلق افًْتغد ؾحْٔئذى افروٚظٜد لـثرو مـ افهٌٔٚق ن

مٚ ففد ؾٚفًزة  وًٚع ًدرد َّٕف ُ  ُقق ذفؽ افرَّ وذا ترؿ افروٚظٜ لفق ـٚق ت افًْتغ ثؿ ارتوع: ؾ٘

ظْ هؿ:  ٚفٍىٚف ُ  ٚفًـد ؾجًِقا افًزة  ٚفهٍٜد لهذا اختٔٚر افنٔ  تَل اف  ـد لهل افرلا ٜ 

 ٛ نا .افثٕٜٚٔ مـ مذه

لفُـ ُ صؽ نق افرلا ٜ اّلػ نوٌط لنشٓؾد لـثر مـ افْزاظٚت  غ افْٚس هل  ًٌٛ  

ف نل فٔس  ّحرف  مـ حٔٞ افً دد لمـ حٔٞ ادً ة ـذفؽد نن: افزمـد  هؾ افروٚع هذا درد
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د لفذا ؾْٕ٘ٚ  ُه ؾ٘ذا جًِتف  ذا افوٚ ط افٌر مْوٌط ظْ  نؽِٛ افْٚس ؾٕ٘ف شٔز   ا صُٚـ وصُٚ

 َٕقـ وق ادنٓقر ت ادذهٛ: هق اّحقط فِْٚس لهق اّي َغي لاّوٌط ّحقاهلؿ.
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
َِٔ، ؾٓطذ َٔ  قايت: ▲ عٔ عا٥ػ١-330 ُٜشسِّ "ُأْصٍ يف ايكسإٓ عػس زضعإت َعًَٛات 

َِٔ، ؾتٛيف زضٍٛ اهلل ُٜشسِّ ٢ً ذيو" ٚاألَس ع ♀ ذيو مخْظ ٚصاز إىل مخظ زضعات َعًَٛات 

 زٚاٙ َطًِ.
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
َمـ" ▲ؿقـ ظٚئنٜ   مًِقمٚت حًيرد

 ًْل  "ًننزـ"ؿقهلٚ:  "ننزـ ت افَر ق ظؼ روًٚتى

ٚد ؿٚفٝ:  ًه ًًٕ  حُّف م ًًٕ  تاللتف ل نن ؾًًْ  ذفؽد ـًم ؿٚـ اب  "ؾًًْ "ننف مـ افَر ق افذن 

ؾَّ  جي زَّ لي ا َُنْ }: ظي اٌَ َٓ ْو ُُنِْط
َ
َْ نٍَْة   ٌِ  :ؾٚفًْ  ٕقظٚق[د 116]افٌَرة:  {َطْخ 

 .ومٚ فِتاللةد نل فِحُؿ 

 .ٚ ًه  نل هلًم م

 .ٚ ًه  لهذا مْف فِْقظغ م

مـ"ؿٚفٝ:  د لهذا هق اِ ٜ "ؾًًْ  مـ ذفؽ وسو ل ٚر وػ وس روًٚت مًِقمٚت حًيرد

افنٚؾًل لنا د لـثر مـ ؾَٓٚء احل  ٞد افْٚشخٜد ؾ٘ق افَر ق ُ ً ًْ  وُ  َر ق ـًم هق ضر َٜ 

ْٜ ُ تًْ  افَر قد  ًً ا}لاف َٓ ِ ٌِثْي ْو 
َ
ا   َٓ ٌِِْ  ٍ ْ

ِت ِِبَ
ْ
ا َُأ َٓ ْو ُُنِْط

َ
َْ نٍَْة   ٌِ ا َُنَْطْخ  ]افٌَرة:  {ٌَ

116.ْٜ ًً  [د لوًٕم افَر ق  ًْ  اف

َٔ ي نق اخلًّٜ اِ ٚت اف ا ؾٚفذن ًٕ  افًؼ وػ وسى وًٕم هق ؿر ق  خر:   ْٚشخٜ افتل ؾٔٓٚ وذه

ًًٕخٝ تاللهتٚ ل َل ًحُّٓٚد لفذفؽ ؿٚفٝ ظٚئنٜ:  مٚتد هذك  "ؾتقت وًس روًٚت ًدرد

 . نن: مل ً ًْ  حُّٓٚ لهل  ٚؿٜٔ.لاّمر ظذ ذفؽ" ♀رشقـ اب 

د ظٚئنٜ  نن:  ٚ ًننزـ ت افؼعد ؾ٘ق  "ًننزـ ت افَر ق"ت ؿقهلٚ:  ▲لؿٔؾ: وق مرا

ك: ♀فرشقـ افَر ق جٚء  ّٚمر  ىٚظٜ ا "ضٚظٜ د حتك ؿ  ن َّػ ا مٚف نا  ـتٚ هٚ شًمَّ
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ؾَّ لحن  ؾٔف اِ ٚت ت ـتٚب اب  افرشقـ" جي زَّ لي افتل ت ـ ظذ اشتجٚ تف  ٖمرك  ظي

♥ . 

ة ؾَٚفٝ:  "ؿ  ؿرنت افَر ق مـ نلفف وػ  خرك ؾِؿ لت افهحٔح نق ا ـ مًًقد ملٚ جٚءتف امرن

ؾَّ ق اب " ذد وؾَٚـ:  نج  ؾٔف حر ؿ افّْص" جي زَّ لي ًُ السذُضُٔل فَُذُزوهُ } َقـ:  ظي ا نِتَاُز ٌَ  {َو

 .["7]احلؼ: 

نن ننزـ ت افَر ق اّمر  ىٚظٜ رشقـ اب  "ًننزـ ت افَر ق": ؾُٖقَّ ظٚئنٜ ؿٚفٝ

ْٜد  ♀د لـٚق اّمر اّلـ مْف ♀ ًً ًًٕ   ٚف مٚت ثؿ  نق ظؼ روًٚت ًدرد

 احل  ٞ. لهذاق تقجٔٓٚق نلردهٚ نهؾ افًِؿ هلذا

مـ": ▲دؾ افنٚه  ؾٔف ؿقهلٚ  هذك اجلِّٜ د "ل ٚر وػ وس روًٚت مًِقمٚت حًيرد

 ٕٖخذ ؾٔٓٚ مـ افٍَف مًٚئؾ:

فد لؿ  جٚء ت احل  ٞ نق افٌْل ادًٖ ٜ اّلػ : ننف ُ   نق  ُقق افروٚع ذا ظ د فُل حًيرد

ٜ لُ ادهَّ »ؿٚـ:  ♀ ٜد لُ ُ ًحرف افروًٜ لُ افروًتٚقد لُ ادهَّ تٚقد لُ اٌ َمالجي

تيٚق رو ّق افذن حًيرف وًٕم شاٌ َمالجي ـَ َـّ ظذ ننف ُ   نق تُقق ذا ظ دد لت ح  ٞ ظٚئنٜ هْٚ ٌذ د ؾ 

ة دلق اخلّس: ؾٕ٘ف لمٍٓقف ذفؽهق وسد ؾال   مـ وس روًٚتد  : نق مـ ارتوع مـ امرن

 ُ تْتؼ وفٔف احلًرمٜد هذا لاح .

 .شعإتمخظ زض»: : ؿقهلٚثٕٚٔٚه

ءه ـٕٚٝ منًٌٜ نل ؽر  ءه ضٚفٝ نل ؿكتد لشقا ٜ شقا د  ٚفروًٜ: هق ادهَّ ؿٚفقا ادرا

ءه ـٚق ؿ  ترؿ افث ن  ٘رادتف نل  ْزظف مـ ٌؾٔفد ؾال ؾرؾ  غ  ذفؽد ل  ـ ظذ هذا  منًٌٜد لشقا

ٜ لُ »ؿٚـ:   ♀افٍٓؿ: نق افٌْل  ف ا مالجٜ لُ ا مالجتٚقد لُ ادهَّ ُ ًحرد

ٜ.شتٚقادهَّ  ٚ ؾٕ٘ف حًيرف لفق ـٚق مهَّ  د مٍٓقمٓٚ: نق مٚ زاد ظـ ذفؽ ل ِغ افً د ادىِقب ذظه
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ؾِٔس مـ ذط افروًٜ افقاح ة نق تُقق ًمنًٌٜد لفُـ نق  سـٓٚ لح كد  ؾ فق ترـٓٚ 

. ٜه ًٕزظٝ مـ ؾٔف ؾ٘ ٚ تُقق دًق   ّجؾ افتٍْسد نل 

: ؾٕ٘ف وذا ظذ ذفؽ ل ْٚءه د مًِقمٚت: نن متَْٔٚتد شمًِقمٚتى »: ♥لؿقفف 

مٜد ؾال   نق  ًصؽ ت ظ د افروًٚتد نل ًصؽ ت زمٚ ٚ نهق ت احلقفغ نل  ً ك ؾ٘ ٚ ُ تُقق ًدرد

تُقق مًِقمٜد نن: متَْٔٚه نق افقف  ؿ  ارتوعد لمـ افنؽ ت افروٚع نق  ًض افًْٚء  َِـ: ؿ  

ـو نف ُ  ؾحْٔئذى َٕ ف.افتَؿ افث ن فُـ ُ نظِؿ هؾ ت افث ن فٌ  قـ: هذا منُقؿو ؾٔف ؾال حًيرد

فد  ؾ ُ   نق  ُقق افٌِـ ظذ شروًٚتى مًِقمٚت»ًٕتٍٔ  مـ ؿقفف:  ـى حًيرد د ننف فٔس ـًؾ فٌ

لا  د لظزَّ د ُ   نق  ُقق ؿ  ثٚب مـ اؾى ادنٓقر ظْ  ادتٖخر ـ نق  ُقق ؿ  ثٚب مـ اؾى

د لافذن  رج  ً كد  ًض افًْٚء  ُقٕف ؿ  ثٚب مـ اؾ: فٔنّؾ افٌِـ افذن  رج ؿٌؾ افقُدة

فد لـذفؽ افذن  ٖيت  ً ك.   رًج مْٓـ فٌـ ؿٌؾ افقُدة  ٖشٌقظغ نل ثالثٜد َٕقـ: هق درد

ة  ًض احلٌقب لاهلرمقٕٚتد تذهٛ  لنمٚ افٌِـ افذن  رج مـ ؽر لُدة ـٖق تتْٚلـ ادرن

ف هذا افٌِـ نف ُ وذا ّن  ٔ فٜٔ ؾتٖخذ هذا هذك اهلرمقٕٚت ؾٔخرج مـ ث هيٚ فٌـد ؾٓؾ حًي  رد

ا    نروًٝ  ف لف ه

ُٜشسِّّ: ؾٔف ؿقُق: ادنٓقر ظْ  ؾَٓٚئْٚ : ّق اّ ؾ: نق افروٚع وًٕم  ُقق  ًٌٛ أْٖ٘ ال 

وُ مٚ ننٌٝ »د لجٚء ظْف ننف ؿٚـ: شوُ مٚ ؾتؼ اّمًٚء»: ♀لُدةد لؿ  ؿٚـ افٌْل 

اهلرمقٕٚتد نل فالختالـ ت اهلرمقٕٚت  د لنمٚ هذا افٌِـ افذن  رج  ًٌٛشافِحؿد لنننز افًيؿ

 ظْ   ًض افًْٚءد ؾٕ٘ف ُ  ُقق ًمٌذد هٚ.

ٚٔه  ال ٜطبل عًٝ٘ أْ٘ ينْب َعتان.: لثٕٚ



 
342 

 

ٌُِٜد   لاحلًُؿ ت افؼع وًٕم هق فٌِٚفٛد لُ ًحُؿ فِْٚدرد لهذك افَٚظ ة مـ افَقاظ  ادًن

ٌَّؼ  تىٌَٔغ متْٚؿوغد ؾَ   َقفقق: وٕف ُ حًْٔم  َقفقق: احلًُؿ فٌِٚفٛ لفٔس فِْٚدرد ؾ٘ ٚ ًتى

ؿ افْٚدر ًحُؿ افٌٚفٛ. َُ  ًحُؿ فِْٚدر ً ٍردد ؾُٔقق ًح

لفذفؽ : ُ ًحُؿ فِْٚدر ت وشَٚط احلًُؿ افٌٚفٛد ؾُٔقق افْٚدر فف حُؿو مٍردد لؿ   َقفقق

: وق وٚ ط هذك ادًٖ ٜ  تِػ مـ  ٚبى وػ  ٚبد ؾٚفْٚدر هؾ  ٖخذ حُؿ جًْف نف  ٖخذ  َقفقق

 حُؿ ًٍٕف  هذا هق مًْك اُختالؽ فتىٌٔؼ هذك افَٚظ ة ـًم ذـرت فُؿ.

: ؾ٘ق اّ ؾ ت افروٚع ل ْٚءه ظِٔف: نق افْٚدر ُ  ٖخذ حُؿ افٌٚفٛ لظذ افًّقف ؾّٚؽِٛ

نق  ُقق ؿ  ثٚب مـ لُدةد لافرلا ٜ افثٕٜٚٔ ظذ افَقـ افثٚي افذن ذـرتف فُؿ ؿٌؾ ؿِٔؾ ننف 

ة وذا مل فد ؾٚدرن  تُـ ذات زلجى لنرادت نق  ُقق لف و مٚ ا ْٚه هلٚ مـ افروٚظٜ ؾ٘ ٚ ؿ  تٖخذ حًيرد

 مـ هذك اّدل ٜ مٚ ً ٌ رُّ افٌِـ ثؿ تروع افقف .

مـ»لؿقفف:   ♀"ؾتقت رشقـ اب د نن تْؼ احلرمٜ ت هذك احلٚـد لؿقهلٚ: شحًيرد

 تًٚرض  غ هذا احل  ٞ   فْٚ ظذ نق هذا احلًُؿ ًدُؿ لفٔس  ًّْقخد لُ لاّمر ظذ ذفؽ"

: ّق ظْ ٕٚ ؿٚظ ة ت ادٍٓقف: شُ حرف افروًٜ لافروًتٚق»: ♀ل غ ؿقـ افرشقـ 

حف ادحََقق: ـٚ ـ ظٌ  اهلٚدند "نق ادٍٓقف ُ ظّقف فف" د لهذا هق ندؾ نؿقاـ ؾَٓٚئْٚد رجَّ

ٜ »لافنٔ  تَل اف  ـد لافزرـقد لؽرهؿد ل ْٚءه ظِٔف ؾَقفف:  تٚقد لُ ُ حرف ادهَّ لُ ادهَّ

د فٔس مًْك ذفؽ نق افثالثٜ ًحرفد لوًٕم َٕقـ: شافروًٜ لافروًٚتٚقد لُ ا مالجٜ لا مالجتٚق

وذا جٚء ظ   ؾْٖخذ  فد لمٚ زادد  لمٚ َٕص ظْف ؾِٔس  ّحرفد ؾٓذك مـ افَقاظ  اّ قفٜٔ 

 ادنٓقرة.

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
وق » ٜكٍٛ: ♀ قاٍ: مسعت زضٍٛ اهلل    بٔ عاٍَس اجُلٗينعٔ عكب١ ا-333

 ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.شنحؼ افؼلط نق تقؾُّقا  ف مٚ اشتحِِتؿ  ف مـ ؾرلج

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

والعؾؿ ء طـدهؿ فرٌق بقـ الشروط يف هذا ح  ٞ ظٌَٜ  ـ ظٚمر ت ذـر افؼلط ت افُْٚحد 

 الـؽ ح، وشروط الـؽ ح:

َِّٝ مل  هح افُْٚح.، فإن شروط النكاح  وذا اخت

ا الشروط يف النكاح ق ٚ وأمَّ ُّّ : ؾٓل افتل تُقق مـ لوع لجًؾ نح  افزلجغد لفذفؽ ً ً

 افؼلط اجلًِٜٔد  ًّْك نق افزلجغ ؿ  جًِقهٚ.

نق وق نحؼ افؼلط »ؿٚـ:  ♀لاّ ؾ ت ذفؽ: ح  ٞ ًظٌَٜ  ـ ظٚمر نق افٌْل 

د ؾًْتٍٔ  مْف: نق  شوق نحؼ افؼلط»د ؾَقفف: شتقًؾقا  ف   ـ ظذ نق اّ ؾ ت افؼلط: نق ًتقأي

ـؾ ادًٚمالتد افؼلط اّ ؾ ؾٔٓٚ: ؿٌقـ افؼلطد لهذا افذن ظِٔف نؽِٛ ادًِّغ 

 لظِّٓؿ وًٕم ظذ ذفؽ لهق وموٚء افؼلط لفق زادت ظـ ذط نل ذضغ.

نن: نق تقؾقا  ٚفؼط مٚ  شنق ًتقًؾقا  ف»ًْل: وقَّ  ـ هٚ: د  شوق نحؼ افؼلط»لؿقفف: 

اشتحِِتؿ  ف افٍرلجد لهل افؼلط ت افُْٚحد لوًٕم ً ًتحؾُّ افٍرًج  ًَ  افُْٚح: لفذفؽ  َقـ 

ًٌوع"افًًِمء:  ٚح هق اف َـّ ـثرها مـ ضٌِٜ افًِؿ  َرءلق هذك "وق ادًَقد ظِٔف ت ظَ  افُْد د فُ

َٓٚء نل ادتٍَٜٓ  ىئقق ؾٔٓٚ ا ـ افُِّٜ لُ  ٍّٓقق مً ًٍ ٌَّف ظذ ذفؽ هق نق ـثرها مـ اف ْٚهٚد ٕ

ك
ِّ
ي إلن

 
 احباُب إلَشوط ف
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ٌَّف ظذ ذفؽ ت  د ل غَّ نق ـثرها مـ افْٚس  ٍّٓقق نق "افٍْقق"نطـ نل ت  " افقاوح"ظَٔؾد ؾَ  ٕ

ِؽد ٌّ د  ف: اُشتٌٚحٜد لفٔس افؼ ًٌوع ننف ؾٓؿ خٚض د لنق ادرا  ادًَقد ظِٔف ت ظَ  افُْٚح هق اف

ٚ ؿٌؾ ذفؽد لهذا مًْك ؿقهلؿ: وق ادًَقد ظِٔف هق  ؾ٘ق ظَ  افُْٚح ً ٌٔح ؾًاله مل  ُـ مٌٚحه

ًٌوعد لهق مٖخقذ مـ ؿقـ افٌْل   .شاشتحِِتؿ  ف افٍرلج» ♀اف

ٚػي افًًِمء  ًي ً تي ؿ اَّللَّ ًٓ ٌاي  إن الشروط يف النكاح ثالثة أىواع: َقفقق:  ري

 : ذطو  حٔح.افْقع اّلـ

د ً ًٍ  افُْٚح. :لافؼط افثٚي  ٕقعو ؾٚش و

 : ؾٚش  لح كد لُ ً ًٍ  افُْٚح.لافؼط افثٚفٞ

: اّلـ هق افذن لرد  ف ح  ٞ افٌٚبد ؿٚفقا: لهق افؼط افهحٔح افذن ٌٕ ن  ّٚلـ

ٜه ت ادٌٓرد نل نق تنسط  ٜه مًْٔ  ُقق ّح  افزلجغ ؾٔف ؽرضو لمهِحٜد ؾٖق تنسط ادرنة  ٍ

د نل نق تنسط لطٍٔ ة ؾُِٓٚ ذلطو  حٔحٜد لهذك شُْٚه ٜه ت ادرن د نل نق  نسط افزلج  ٍ ٜه

ة مل تٌػ  ٚفؼط افذن اصسضف افزلج ظِٔٓٚد  ؾًم جيٛ افقؾٚء  ٚد ؾ٘ق مل  ٌػ افزلج  ٚد نل نق ادرن

   ستٛ ظذ ذفؽ 

مـ ـٚق افؼط دهِحتف جيقز فف نق  ًٍ  افُْٚحد ؾ٘ق ـٚق افؼط دهِحٜ افزلجٜ  َٕقـ:

تًٍ  افُْٚحد ؾ٘ق ـٚق  ً  اف خقـد ؾٕ٘ف ُ مٓر ً رد فِزلجد لادٓر ـِف هلٚد اصسضٝ ؾ٘ ٚ 

  ًًٍٔ ا ًٍٕ  افُْٚحد ؾ ظِٔف نُ ً رجٓٚ مـ  ٔتٓٚ ت شٍرد ؾَٚـ: نر   نق نشٚؾر  فد ؿٚفٝ: وذه

ٚد لهُذا.  مـ افزلجد لمـ ؽر نق تٌذـ ٌظقوه
 افُْٚح مـ ؽر ورادةى

: : اافْقع افثٚي مـ افؼلط ٚد ؿٚفقا ًً  لح هٚد لافًَ   ُقق  حٔحه ٍ فؼلط افتل تي

َّٕف  ٚفػو دَتٙ افًَ : نن لافوٚ ط ؾٔف ٚ دَتٙ افًٌَ د لمًْك ؿقفْٚ: و ٍه : نق  ُقق افؼط  ٚف

نق ظَ  افُْٚح  ُقق فف ثّرة لمَتٙد ؾٍْٔل نح  افزلجغ ذفؽ ادَتٙد ؾَْقـ: وق افؼط 
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اصسهيٚ لاصسضلد ؾ٘ق ـؾ ذطى فٔس ت ـتٚب » ر رة:   ٚضؾ لافًَ   حٔحد اف فٔؾ ح  ٞ

 د لافقُء مـ مَتٙ افًَ .شاب ؾٓق  ٚضؾ

ٜه دَتٙ افًَ  ؿ هلٚد مـ افؼلط افتل تُقق  ٚفٍ ًَ : نق  نسط افزلج ظذ زلجتف نُ ؿي

ًٛ هلٚ افًَؿد ؾ٘ق نخؾَّ هلٚ حؼ افًٍ . د لافؼط  ٚضؾد جي  ؾٚفًَ   حٔحو

د لوًٕم  تٔؽ نق  نسط افزلج ظذ  زلجتف نُ مٌٔٝ ظْ هٚد ؾَٔقـ هلٚ: ُ نجًؾ فٌؽ فٔاله

اد افؼط  ٚضؾ.   ٚره

 نق  نسط ظِٔٓٚ: نُ ٍَٕٜ هلٚد افؼط  ٚضؾ.

نق  نسط: نُ لف ي  ًْٔٓمد نل هل تنسط نُ لف   ًْٔٓمد افؼط  ٚضؾد فف حؼ افًٍ : 

 ش.ُ ً ًزـ ظـ احلرة وُ  ٘ذ ٚ»فًّقف مٚ لردد 

تنسط ادرنة ظذ زلجٓٚ: نُ حتٌسد  ًّْك تَقـ: فـ  يت فٌِٔٝد ننٚ ظْ ن ظّعد نق 

 افؼط  ٚضؾد ومٚ نق حتٌس  ٌٔٝ افزلجٜٔد نل فف حؼ افًٍ .

نق تنسط ادرنة: ظ ف افتُّغد لهق افقطءد ؾَْقـ: ـذفؽ نل  نسط افزلج ظِٔٓٚ ظ ف  

افًَ د تٌىِفد نن: تٌىؾ افؼطد  افقطءد َٕقـ: افؼط  ٚضؾ: ّق ـؾ هذك مـ مَتؤٚت

.ٚ  ل ٌَك افًَ   حٔحه

: لهل افؼلط افتل تُقق ؾٚش ة ت ًٍٕٓٚد لمًٍ ة فًَِ د افْقع افثٚفٞ مـ افؼلط

 لهل:

د لشٖٔيت  ًوٓٚ.  افؼلط افتل لرد افْٓل ظْٓٚ  ْصٍّ

 درفى مْٓلٍّ ظْف.
ٜه فًٌَِ د وػ ظَ ى  نل ـٕٚٝ ٕٚؿِ
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ًِقا  ذفؽ  ٖمثِٜد ؾَٚف : مثؾ ُٕٚح ادتًٜد لافؼلط ادِحَٜ  ف شْقردهٚ  ً  ؿِٔؾد لمثَّ قا

ٌٚرد لُٕٚح افتحِٔؾد لافُْٚح ادًِؼد ؾ٘ق افُْٚح ُ  هح تًَِٔفد ؾَٔقـ زلجتؽ  لُٕٚح افند

.ٚ َه زا ُ مًِ  وق جٚء ؾالقو نل جٚء رموٚقد  ؾ ُ   نق  ُقق افُْٚح ًمْجَّ

 هل ـًم ؿِٝ فُؿ: ً رة  غ نمر ـ:  افؼط وذا اصسضتف افزلجٜ ؾِؿ  قٌؽ  ف افزلجد

 . ًٍومٚ نق ت 

 .َٚٓلومٚ نق ًتًَط ح 

نق تًٚلض ظـ وشَٚط احلؼ: ّنف جيقز نخذ افًقض ت مَٚ ؾ جيقز هلٚ نمرو ثٚفٞ لهق :

ـو  ٍتف ـذاد نل نق نخرج ظـ  ًٝ ظِٔؽ نق  ُقق يل مثاله مْز وشَٚط احلؼد ؾتَقـ: ؿ  اصسض

د ُْك مثاله ًُّ نمٚ لمل تٌػ يل  ذفؽد ؾٕ٘ف حيؼ هلٚ نق تًٍ د لنق تًٍقد لنق تَقـ:  نهِؽ ت اف

 .هذك ادًٖ ٜ اّلػنظىْل مٌِغ ـذا ت مَٚ ؾ هذا افؼطد 

: ـؾُّ ذطى نخؾَّ  ف افزلج نل افزلجٜد ؾٕ٘ف ُ   مـ ًحُؿ احلٚـؿ ّجؾ ادًٖ ٜ افثٕٜٚٔ

ِيػو تافًٍ : ّق افَٚظ ة ظْ ٕٚ:  ِيػو ت لجقد مقجٛ ؾًخفد "ـؾُّ ظَ  ُٕٚحى ً َتي  ؾًخفد نل ً َتي

 هذك ادًٚفٜ افثٕٜٚٔ. ؾٕ٘ف ُ  ثٌٝ وُ  ًحُؿ حٚـؿ"

: نق لؿٝ افؼط ت افُْٚح متك  ُقق  افًًِمء  َقفقق: فف ثالثٜ ادًٖ ٜ افثٚفثٜ ظْ ٕٚ

 نلؿٚتد لؿتٚق متٍؼ ظًِٔٓمد ظذ افرلا ٜ اّلػ لافثٕٜٚٔ نمٚ افثٚفثٜ ؾٍٔٓٚ خالؽ.

: نق  ُقق ذط افُْٚح ت نمْٚء افتًٚؿ د نن ت  ِس افتًٚؿ د تزلج رجؾو ع اّلـادقو 

ٚد هذا افقؿٝ اّلـ. ةه لاصسضٝ ظِٔف ذضهٚد ؾٚفؼط ُزف وق ـٚق  حٔحه  امرن

: نق  ُقق ذضف ظِٔٓٚ ؿٌؾ ظَ  افُْٚح لمل  ٌٖت  ً ك مٚ   ـ ظذ وفٌٚئفد مٚ افقؿٝ افثٚي

قـ:  ٍْلى فذفؽ افؼطد لوًٕم اتٍَقا ظذ هذا افؼط ؿٌؾ افزلاج  ٖيت  ًْل مٚ   ـ ظِٔفد  َ
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د لمل  ذـرلا  ًٝ جًتؽد لؿٚـ افزلج: ؿٌِ ُّٔٓٚ: زلَّ  ٖشٌقظغ نل ثالثٜد لجٚء ظَ  افُْٚح ؾَٚـ لف

ٛو ًحُّف حلغ افًَ د هذا ادقوع افثٚي.  افؼطد َٕقـ: هق ُزف: ّقَّ افًٚ ؼ مًتهح

ةو مٚ : لنؽِٛ ادافثٚفٞ لهق ادٓؿ نٚـؾ ت افثٚفٞد وذا ـٚق افؼط  ً  ظَ  افُْٚحد امرن

ت ظِٔفد ؾٌٌَؾ  ؽوٌٝ مـ زلجٓٚد لـٚدت نق ترج مـ  ٔتٓٚد ؾٚصسضٝ ظِٔف ذلضهٚ لنصٓ ي

ٕهٚ نف ُ    ؼلضٓٚد هؾ تُقق هذك افؼلط ُزمٜ   ًّْك: ننف وذا نخؾَّ  ٚ جٚز هلٚ افًٍ   ٚ

 ؾٔف ؿقُق:

ٌهٚ  ٕنٚء افًَ  نل مٚ ؿٌِفد : نادنٓقر ظْ  ؾَٓٚئْٚ  ٚ فًٔٝ  الزمٜد وَذ افالزف مٚ ـٚق مهٚح

لنمٚ ادساخل ظْف ؾِٔس  الزفد لوًٕم  ُقق مـ  ٚب اّدب لًحًـ افًٓ د وذ افقؾٚء  ٚفًٓ  مـ 

 ا  ًمقد ـًم جٚء ت افٌخٚرن.

اد لمل نذـر وُ افرلا ٜ افلافرلا ٜ افثٕٜٚٔ ت ادذهٛ َق ٜد نق افؼط : لهل رلا ٜ ؿق ٜ ج ه

ادساخل وذا تراؤٚ ظِٔف  ُقق ـٚفؼط ت  ِٛ افًَ د ؾحْٔئذى وذا نخؾَّ  ف جٚز فِزلجٜ نق 

ٕهٚ. -  لق خِع-تًٍ   ٚ  
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
 ك »: ♀ إٔ ايٓيب ╚عٔ عًٞ بٔ أبٞ  اي  ٚثرب٠ بٔ َعبد ٚغريُٖا -333

 إ.زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝد شظـ ادًتًٜ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
د لؿٔؾ: وٕف مرتٚقد ؾَ  ثٌٝ نق افٌْل  ♀ ل افٌْل  ظـ ادًتًٜد ؿٔؾ: وٕف مرةه

ًًٕ  افتحر ؿ  ٚ  ٚحٜ  ♀ مٝد ؿٔؾ: ثؿ  ـٚق ؿ  ن ٚح ادًتًٜ ت   ر ا شالف ثؿ ًحرد

ًًٕخٝ مرةه لاح ة. فد لافهقاب: ن ٚ وًٕم   ثؿ ًحرد

ٚ ًضٌع هْٚ ت ٓل افثٚيلافْ  ًًٌتل ـتٚ ه ا فأللـد لؿ  ن َّػ ا مٚف ن ق افٍتح اف َـّ ه : وًٕم ـٚق ًمٗ

ٌَّع ضرؾ هذا احل  ٞد لمـ نـثر افهحٚ ٜ افذ ـ "جزءو ت حر ؿ ُٕٚح ادتًٜ"اد  ْٜ اشّف:  د تت

ٛى  د نق د ؾَ  جٚء ظْف مـ ضر ؼ اثْل ظؼ رال هٚ ظْف   لرد ظْٓؿ افتحر ؿ ظع  ـ نيب ضٚف

.ش ك ظـ ادتًٜ» ♀افٌْل   د لهق احل  ٞ افذن مًْٚ ح  ٞ ظعٍّ

لادًتًٜ ُٕٚحو  ٚضؾ دخٚفٍتف دَٚ   افؼعد ؾ٘ق مَه  افؼع ت افُْٚح وًٕم هق افرؽٌٜد ؿٚـ 

د وذ افرؽٌٜ فًٔٝ ت  رد افقطء لؿوٚء افقضرد لوًٕم افرؽٌٜ فٌْٚء "وًٕم افُْٚح افرؽٌٜ"ا ـ ظّر:

ٚءي ابً -يت مجٔع مَتؤٚت افُْٚح افتل ذـرت  ًوٓٚد لشتٖتْٔٚ اّهةد  ٖق تٖ ت ٌظؼة  -وٌَق صي

د ل ْٚءه ظِٔف: ؾ٘ق ظَ  ادتًٜ  ٚفػ دَه  افؼع لهق افرؽٌٜ  ٚفُْٚحد نن: رؽٌٜ  ٜه افُْٚح ـٚمِ

 وىكاح المتعة يقول أهل العلم: إن له صوًرا تبلغ خمًسا:تُق ـ افَه  افؼظل  ذفؽ اّمرد 

ة ذك افهقرنلـ ه ٚ ظذ فٍظ ادتًٜ ت افًَ  ؾَٔقـ: افرجؾ ُمرن : نق  ُقق مْهق ه

د لهذا  ٘مجٚع نهؾ افًِؿ ننف ُٕٚحو  ٚضؾد لمًْك ؿقفْٚ: وٕف  ٚضؾد نن: ننف  ٖخذ  ٜه تزلجتٓٚ متً

 حُؿ افزٕٚ.
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دافْقع افثٚي ا ٚ نل صٓره تهٚد  ًّْك نق  َقـ: تزلجتٓٚ نشٌقظه  : ؿٚفقا نق  ُقق افًُْٚح مٗؿَّ

د فُْف  ُه ًهٌجر لهق ؿقـ ًزؾر: نق افؼط  ٚضؾد ؾً َّ افؼط  ٚضاله ؾٚفُْٚح ـذفؽ  ٚضؾد وُ ؿق

: نخىٖ ؾٔف ًزؾير ظِٔف راٜ ابد وذق ؾٚفُْٚح ادٗؿٝ ًمِحؼو  ٚدًتًٜ  ؿقـ ننُرك احلٍْٜٔد لؿٚفقا

. ٜه  ؾُٔقق متً

َِّؼو افىالؾ ؾٔف ت  ِس افًَ  افثٚفٞ ظذ زمـد ؾَٔقـ: تزلجتٓٚد : نق  ُقق ظَ  افُْٚح مً

ٍَّظ  ذك افٍِيٜ لهل افىالؾ ادًِؼ ظذ زمٚق ت  د ل ُقق ؿ  تِ ثؿ  َقـ: هل ضٚفؼ  ً  صٓرى

ٝى لُ متًٜد   ِس افًَ د افْتٔجٜ لاح ةد ن ٔس ـذفؽ  تزلجتٓٚ افًَ   حٔح مـ ؽر تٖؿٔ

د ِٜٔ. ثؿ  َقـ: هل ضٚفؼ  ً  صٓرى ت  ِس افًَ د َٕقـ: افًَ   ُقق  ٚضاله ًُ  ُ  ًَْ   ٚف

"نق مٚ تًٚرؽ ظِٔف ًظرؾهٚد : نق  قج  ًظرؽو  ذفؽد لمـ افَقاظ  ادتَررة: افهقرة افرا ًٜ

د ؾّـ دخؾ هق لامرنة ؾٕ٘ف  ُقق ـًم فق تنٚرضقا ظِٔف ذضهٚد وذ ادًرلؽ ظرؾهٚ ـٚدؼلط ذضهٚ"

ٍرؾ  غ نق  تٍَٚد ظذ نق زلاجًٓم ؿهر د ة نشٌقعى لٕحقك ؾٚفُْٚح  ٚضؾو ـذفؽد مٚ اف

 ل تًٚرؾٚ  ل غ نق ً ذـر ت افهِٛ  

ؾَٜد لنمٚ افؼلط افالحَٜ  لؿ  ذـرت فُؿ ت افؼلط نق افؼلط افًٚ َٜد ـٚفؼلط ادقا

ؾَٜ  ؾٔٓٚ ؿقُق.  هؾ تٖخذ حُؿ ادقا

ةه هق  ْٔتف هق نن افزلجد ظٚزفو ظزف  َغى إف افهقرة اخلٚمًٜ : لهق نق  تزلج افرجؾ امرن

ِد  ًٔى ؼد ؾٓؾ هذا افُْٚح  ٚضؾو نف ُ  َٕقـ: ًحُل ومجٚعو َِٕف ادقؾَّؼ ننف ُٕٚحو  ٚضؾد لهذا ش

 افذن  ًّٔف  ًض افْٚس  ٚفُْٚح  ْٜٔ افىالؾ.

افًجٔٛ ننف ًحُل ومجٚعو  خر نق افُْٚح  ْٜٔ افىالؾ جٚئزو  ٘مجٚعد لُ تًٚرض  غ ذفؽد وذ 

 :ـؾُّ ومجٚعو فف دؾ   تِػ: ّق افْٜٔ ٕٔتٚق
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ٜو مسددة ة وُ لهق ٕٔ ًَِّم  قج  رجؾو  تزلج امرن : ؾٓذا  ٘مجٚع نهؾ افًِؿ نق افُْٚح  هحد ؿ

ا  ٖمف  ََِّٓٚد وق مل تهِح ففد نل وق مل تهِح ّ ْٚئفد وق ـٚق فف ن ْٚءد نل وق ـٚق  ٚرب مسددد ر ًم ض

ََِّتٓٚد لهذا مقجقد ظْ  افْ ٚد فٔس لن ٔفد ؾَٚـ: وق مل تهِح مع لاف ن للاف يت ض ًه ٚس مجٔ

د لفذفؽ ؾٕ٘ف هذك افْٜٔ ادسددةد هذا إًَ  ا مجٚع ظذ جقازك. ٔبٚ دائًمه ٚ ـٚثقفُٔ  زلاجْٚ زلاجه

 ٚ َه دكد نل طْفد ؾٓذا هق افذن  ُقق ًمِح نمٚ افذن تزلج لهق جٚزفو ظذ افىالؾ  ً  نم ى ح َّ

ٚ ا ـ ؿ امٜ ـًم َِٕ د لحُٚك ومجٚظه ٝ فُؿ د لإتك هلذا افَقـ  ٚفُْٚح ادٗؿٝد ؾُٔقق  ٚضاله

" ٔٚق لنضٚـ ظِٔف ت اُشت ُـ  ْحق مٚ ؿِٝ فؽ افنٔ  تَل اف  ـ ت رشٚفتف افًئّٜ 

 .اف فٔؾ"
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
زٚاٙ اإلَاّ د ش ك ظـ افٌنٌٚر» ♀: إٔ ايٓيب ¶ عٔ عبد اهلل بٔ عُس-333

 أمحد ٚايػٝدإ.
                   

ارحاقال   وفقه اهلل: لشَّ
ٌٚر مـ ش ك ظـ افنٌٚر» ♀:هذا ح  ٞ ا ـ ظّر نق افٌْل  د لُٕٚح افند

 ظْٓٚ. ♀اّنُحٜ افٌٚضِٜ افتل  ل افٌْل 

ٜه وق ـٚق مـ "ننف ُ جيتّع حِٔؾو لحر ؿو ت دؾٍّ لاح "وذ ظْ ٕٚ ؿٚظ ةو ن قفٜٔ:  د لخٚ 

ٚد ُ  ُ مه ُه حرا  لاح ةد ؾال  ُقق افُْٚح حال
ٜى ٚ  ٚفنٌٚر ل ٚدتًٜد جٓ قق افُْٚح درمه

د ل ْٚءه ظذ ذفؽ: ؾ٘ق ُٕٚح  ل ٚفتحِٔؾد لحالـ: نن تستٛ ظِٔف  ثٚركد ؾال   نق  ًَْ   ٚضاله

ٚ فف  ٚفُِٛد ؾ٘ق افُِٛ وذا نراد نق  ٓه ٌحفد تنٌٔ ًَ ا: ف ٌٚر صٌٚره د ًشّل افند افنٌٚر  ًَْ   ٚضاله

ٛ فٌٔقـد ؾُٖق افرجؾ افذن  تزلج ُٕٚح صٌٚرى  ٌقـ رؾع رجِف  ٔئٜ ؿٌٔحٜد ؾَٚفقا صٌر افُِ

ٌح ؾًِف. ًَ  ًصٌف  ذك افهٍٜ: ف

 ٔوا وعٍٜ ٌكاح الػػاز؟ 
: نق  زلج افرجؾ ًمقفٔتف ظذ نق ً زلجف اِخر ًمقفٔتفد هذك  ٍتٓٚد فُـ ٕحتٚج دًٖ ٜ  ؿٚفقا

 طـدك  يف العؾة يف تحريؿ الشغ ر ققٓن:نهؿ: لهل افًِٜ ت حر ؿ افنٌٚرد 

: ادنٓقر ظْ  ؾَٓٚئْٚ ادتٖخر ـ: ن ؿ  رلق نق افًِٜ ت حر ؿ افنٌٚر هق اّلـ افَقـ

ٌهٚ ظذ  ٚ  ًّْك تًِٔؼ افُْٚحد زلجتؽ ظذ نق تزلجْلد ؾجًؾ تزلجيف مرت َه افتًِٔؼد ؾُٔقق مِح

تزل ٟ اِخر ففد ؾحْٔئذى افُْٚح ؿِٝ فُؿ: ًحُل ومجٚعد لوق ؿٔؾ: ؾٔف ٕزاع فُْف ٍٕٚك ـثر مـ 

ا لهْٚ ادحَ زه ٚد  ؾ ُ   نق  ُقق ًمْجَّ َه َِّ َغد مثؾ رلا ٜ نيب ضٚفٛ لؽرك: ننف ُ  هح افُْٚح مً

د زلجتؽ وق زلجتْل. َِّؼو ًي  ًم
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: نق افًِٜ ت حر ؿ افنٌٚر ًنخذت مـ افٌِٜد لهق ًصٌقرك مـ افرلا ٜ افثٕٜٚٔ مـ مذهٛ نا 

مـ ادًقفٔتغد ًنظىٔٝ مٓر مثِٓٚد  افه اؾ نل ادٓرد ل ْٚءه ظذ ذفؽ: ؾِق نق ُٕٚح ـؾ لاح ةى 

ٚد لنمٚ وذا ؿٚـ: زلجًتؽ ظذ نق  لـٕٚٝ ؿ  رؤٝ  ًَ  افُْٚح ؾ٘ق افًَ   ُقق  حٔحه

ٜو فِّٓرد  ؾ ؿ  جًؾ مٓر وح امهٚ  وع اّخرمد لافٌوع ُ  ُقق  جْل ؾٕ٘ف ُ تقج  تًّٔ تزلد

. ا  ؾال  هح مٓره
ـى ٚ  ًم مه  مَقَّ

ا ؾًذ افَقـ افثٚي ًِٜ هق ٍٕل ادٓرد لؿ  مرَّ مًْٚ  نق افه اؾ افذن هق ادٓر هؾ : نق افوذه

وٜ. ًٍٕل  ٚر ـٚدٍقَّ ٛو ؿٚـ: وذا  ـو ؾٔف  ؾّـ ؿٚـ: وٕف لاج  هق لاجٛ ت ادٓر نف رـ

ـو ؾٔف ؿٚـ: وٕف ُ  هحد لشٖٔتْٔٚ وق صٚء اب  ً  ؿِٔؾ.  لمـ ؿٚـ: وٕف رـ
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ِدؾ  ♀فًـ رشقـ اب » قاٍ:    بٞ  ايٕ عٔ عًٞ بٔ أ-333 ادح

َِّؾ فف  ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚأٌٖ ايٗطٓٔ، ٚصشش٘ ايػٝذ تكٞ ايدٜٔ، ٚاستر ب٘ اإلَاّ أمحد.شلادح

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

د لهق ن ؾو مـ ن قـ افؼ ًٜد فٔس ت  ٚب افُْٚح ؾَطد  ؾ هق    هذا ح  ٞ ظعٍّ 

لنخص -ظئؿد   ىٚـ احلٔؾد لفذفؽ ؾ٘ق نهؾ افًِؿ افذ ـ ثٌٝ ظْ هؿ هذا احل  ٞ  ن ؾو 

ٚد لنا  ُه ـٕٚقا مـ نص د افًًِمء ت وفٌٚء احلٔؾد لوظًمـ مَٚ   ادٍُِغ ت افًَقدد  -مْٓؿ مٚف

لظ ف افْير ت افًَقد لافتكؾٚتد لظ ف اُـتٍٚء  ٚفنُِٜٔ ؾٔٓٚد لفذفؽ ؾٓذا ن ؾ مـ 

 .ن قـ اف  ـ

تٌف ت  ًْٜ افٍَفد لننهح ضٚفٛ   ـً لؿ   ْك ظِٔف افنٔ  تَل اف  ـ ـتٚ هٚ ظئًمه مـ نمجؾ 

ءة تٖمؾد لهق ـتٚب:  ءتف ؿرا د ؾ٘ق ؾٔف مـ وطٓٚر " ٔٚق اف فٔؾ ت  ىالق افتحِٔؾ"افًِؿ  َرا

.  ادَٚ   لادًٚي مٚ  ُقق مـ دؿٔؼ افٍَف افذن  ًتٍٔ  مْف ضٚفٛ افًِؿ ـثرها

د ادحِؾ: هق نق  تزلج شادحِؾ لادحِؾ فف» ♀ؾٔف نق افٌْل هذا احل  ٞ 

َِّٓٚ فزلجٓٚ  ًٔح زمد ؾٔتزلجٓٚ ف ـً  ثالثد نن  ْٔقٕٜ 
ة ؿ   ٕٚٝ مـ زلجٓٚ  ىالؾى افرجؾ امرن

اّلـد ؾُٔقق ؽروف مـ افُْٚح ُ افرؽٌٜ  ٚفُْٚحد لوًٕم  ُقق ؽروف مـ افُْٚح حِِٔٓٚ 

 فزلجٓٚ.

د لؿ   "وًٕم افُْٚح افرؽٌٜ"ؿٚـ: لؿ  مرَّ مًْٚ نق ا ـ ظّر   ل ْٚءه ظذ ذفؽ: ؾٕ٘ف  ُقق ًدِاله

ٚ فًٍِفد  ♀د لؿ  ثٌٝ ظْف  ♀فًْف افٌْل  ك  ٚفتٔس ادًتًٚر تٌَٔحه ننف شًمَّ

ا ـٚفُِٛد ؾ ـ ذفؽ ظذ خىقرة هذا افُْٚحد لؿقـ  ك صٚؽره ك ادتزلج ُٕٚح افنٌٚر شًمَّ َّّ ـًم ش
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ِدؾ»: ♀افٌْل  َِّؾ فف»افزلجد د هق شفًـ اب ادح : هق افزلج افذن ضِؼ شلادح

.  افزلجٜ ضالؿهٚ  ٚئْٚه

ا ظْ ٕٚ اثْٚق مهٚ ادخٚضٌٚق  : وذه

َِّٓٚ ؾٕ٘ف هق ادًِققد ٌٕ ن  ّٚلـ ًٔح ة ف : نق لًٕتٍٔ  مـ ذفؽ: نمٚ افزلج افذن تزلج ادرن

ة للفٔٓٚ  اتٍَٚ ظذ نق تتزلج افًزة  ْٔتف هقد ُ  ْٜٔ افزلجٜد لُ  ْٜٔ ليل افزلجٜد ؾِق نق امرن

ة مـ رجؾى ّجؾ نق حًيِٓٚ فزلجٓٚ اّلـد لـٚق ذفؽ افزلج ؽر ظٚملى  ْٔتٓؿد لؿ  ُٕحٚ  ادرن

ُٕٚح رؽٌٜد ثؿ ضِؼ  ً  ذفؽد ٕنزت ؾىِؼد لؿ  ظزمٝ ظذ افْنقز ؿٌؾ نق  ُْحٓٚ هذا 

د لتستٛ ظِٔف  ثٚرك ن ٚ حؾ فزلجٓٚ اّلـد  وًٕم افًزة  ْٜٔ افزلج افثٚيد َٕقـ: افُْٚح  حٔحو

.شفًـ اب ادحِؾ»افزلجد اف فٔؾ: احل  ٞ:  ُه  د هذا نل

زَّ جًؾ افًزة  ٚفزلج ًٍٕفد جًؾ افًزة  ٚفزلج: ّق اب  ♀: نق افٌْل ثٕٚٔٚه ظي

ؾَّ  جي ِي بَِيِرهِ ُخْلَرةُ انلَِّكحِ } جًؾ  ٔ ك ظَ ة افُْٚح: لي َٔ اَّلذ ْو َحْػُف
َ
ْن َحْػُفَٔن  

َ
َرة: ]افٌ {إَِلذ  

[د لظذ نح  ؿقـ نهؾ افًِؿ: نق افذن  ٔ ك ظَ ة افُْٚح هق افزلجد ؾ ـ ظذ ننف هق 237

 افًزة  ْٔتفد وذ افىالؾ مـ تكؾف هقد لورادتف هق ادٍْردةد ؾٚفًزة  ْٔتف.

َِّؾ فف: ا مـ افًَ  ؾال ظزة  ْٔتفد افذن هق افزلج افَ  ؿد  لادح َِّؾ فف فٔس جزءه َٕقـ ادح

ٛى فٔتزلجٓٚ ُ ظزة  ْٔتفد فَُّْف مًِقق وذا ظِؿ نق افذن شتحؾ  ففد لفق ٕقم نق نتك هلؿ  خٚض

ِدؾ  ٚدرنة لجقدك ـً مفد لًحُّف حُؿ  ة فتحؾَّ ففد وذ زلاج ادح هذا افزلج تزلج هذك ادرن

 افزٕٚد جًيِ  نل ً رجؿد لوق ٕتٟ ظْف لف و ؾٚفقف  لفً  زٕٚد وذق ظرؾْٚ ُٕٚح افتحِٔؾد لهق ن ؾ.

 

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
ؾكايت:  ♀ دا٤ت اَسأ٠ إىل زضٍٛ اهلل أْ٘ قاٍ:    عٔ ضٌٗ بٔ ضعد-332

ِِّدٓٝٗا إٕ مل يو بٗا ساد١، قاٍ: ٚه » إْٞ ٖٚبت َٔ ْؿطٞ ؾكاَت  ًّٜٛا ؾكاٍ زدٌ: َش افتّس لفق خٚا

 .شمـ ح   

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

هذا افُتٚب هق ـتٚب افه اؾد لؿ  مرَّ مًْٚ ؿٌؾ ؿِٔؾ نق نهؾ افًِؿ هلؿ مًُِٚق ت 

 افه اؾ: 

  ٛو ت افُْٚح  نهق لاج

  ـو ؾٔف  نف ننف رـ

ٛو ؾٔفد ل ْٚءه ظذ ذفؽ: ثّرتف مًٖ ٜ شتٖتْٔٚ ت  افُْٚح فٔس مـ مَتؤٚت افًَ  لوًٕم لاج

وٜ وذا ؿِْٚ: وذ وٜد ؾ٘ق ادٍقَّ ٌٍل افه اًؾ ت ظَ هٚ هؾ  هح نف ُ  شتٖيت مًٖ ٜ ادٍقَّ ًٕ وٌَق -ا 

ٚءي ابً   ادًٖ ٜ ت دِٓٚ. -صي

إٔ اَسأ٠ّ دا٤ت إىل زضٍٛ "نلـ ح  ٞ ت افٌٚب نلردك ادهْػ: ح  ٞ شٓؾ  ـ شً د ؾٔف: 

  هذا احل  ٞ اّحُٚف ؾٔف ٕقظٚق:د "ؾكايت: إْٞ ٖٚبت َٔ ْؿطٞ ♀ اهلل

 .♀نحُٚفو خٚ ٜ  ف 

 لنحُٚف ّمتف.

 كتاُب إلصدإق
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هل ت  ٚب افُْٚحد لفذا ؾ٘ق افًًِمء وذا  ♀لاظِؿ نق نؽِٛ اّحُٚف اخلٚ ٜ  ف 

د ؾّـ "ـتٚب افُْٚح"ذـرلهٚ ت  ♥نرادلا نق  ذـرلا اّحُٚف اخلٚ ٜ  ف 

د لنمٚ ؽرك ؾالد مـ اّحُٚف اخلٚ ٜ "ننف ً ٌٚح فف نق  تزلج نـثر مـ نر ع"اّحُٚف اخلٚ ٜ  فد 

ف ظِٔف افزلا» ف:  ف ظِٔف ت  خر حٔٚتف نق  تزلجد لنمٚ ؽرك  ♀د ؾٚفٌْل شجننف ًحرد ًحرد

ف ظِٔف افُْٚح.  ؾِؿ حًيرَّ

د ت هذا ♀لهْٚؿ نمقر نخرم شْٖخذهٚ مـ احل  ٞ افتل هل مـ خهٚئهف 

ة ؿٚفٝ:  د  َقـ نهؾ افًِؿ: مًْك نق هتٛ ادرنة  "وي لهٌٝ مـ ٍٕز"احل  ٞ نق ادرن ؿٚفقا

د لاهلٌٜ تَتيض ظ ف افًقضد لفُـ ًٍٕٓٚد  ًْل ن ٚ تٖيت لتَقـ ٜه : وي ؿ  زلجٝ ٍٕز فؽد هٌ

د ؾال  هح ُمرنة نق هتٛ ًٍٕٓٚ فٌر افٌْل ♀"وق اهلٌٜ مـ خهٚئهف افًًِمء  َقفقق: 

ؾَّ د لفذفؽ ؿٚـ اب لُ  تزلج" ♀ؿٌؾ افًْ د ثؿ  ً  افًْ  ُ  قهٛ افٌْل  جي زَّ لي : ظي

{ ٌِِِ ْؤ ٍُ ْ َْ ُ وِن ال ٌِ  [د اهلٌٜ مـ خهٚئهف.51]اّحزاب:  {يَ َدالَِصًة لََم 

 لمٚ مًْك هٌٜ 

ُه   : ن ٚ تتزلج  ال ليل: ّ ٚ هل افقاهٌٜ.نل

ٕهٚد لافقاهٛ ُ حيتٚج وػ وذق ؽرك.افثٚي : ّق اهلٌٜ  ٚ  : ننف  تزلجٓٚ  ال مٓرى

ة  ً  اف ة فًٍْٓٚ وًٕم هق مـ خهٚئهفد لُ  قهٛد لفٔس ُمرن ٌْل وذق ؾَقـ اهلٌٜ: هٌٜ ادرن

نق هتٌف ّح  مـ افرجٚـد لوًٕم تًرض ًٍٕٓٚ ؾٔتزلجٓٚ ـًم  تزلج ؽركد  ٖق  ♀

  ٖيت لفٔٓٚ ل قجٌٓٚ لهذك تٌَؾ ... لوػ  خرك.

"ؿٚـ:  ننف مل جًيٌٓٚ  ًم  ُقق ؾٔف نمرو ظذ ًٍٕٓٚد  ♀د لهذا مـ ند ف "ؾَٚمٝ ضق اله

هذا مـ وذا شُٝد ل ☻لوًٕم شُٝد لؿ  ً ل افهحٚ ٜ نق  راجًقا افٌْل 

اّدب مًف  ِقات اب لشالمف ظِٔفد وذ مـ اّدب مًف ت افٍِظد نُ ترؾع  قتؽ ؾقؾ 
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افُالفد لـذفؽ ننٝ  ً كد ؾال  ♀ قتفد لنُ تراجًف افُالفد مٚ ً راجع افٌْل 

د لُ تتٖلـ ـالمفد لاجتٓٚد  رنيؽد ؾ٘ق مـ ♀ترؾع  رنيؽ لاجتٓٚدؿ ؾقؾ ًشْتف 

زَّ اف  ـ نق تًيؿ ـالف اب  ؾَّ  ظي جي ٍَِة }لافقحل افذن نلحٚك فٌِْلد  لي ٌِ ٍَ َوََل ُمْؤ ٌِ ْؤ ٍُ ِ ا ََكَن ل ٌَ َو
 ًْ ْمسِِْ
َ
  َْ ٌِ ًُ اْبَِ َةُ  ُٓ َ ْن َُْسَٔن ل

َ
ْمًسا  
َ
ُ َورَُضَُٔلُ   [د ؾتًئؿ افٌْل 36]اّحزاب:  {إَِذا كَََض اّلِلذ

 ت حٔٚتف مًْٚك ت تًئّف  ً  لؾٚتف  ِقات اب لشالمف ظِٔف.  ♀

 :ٌْ ؾَٚـ:  ♀. هذا فىػو مـ ذاؿ افرجؾد اشتئذاق افٌْل ششٚدٓٝٗا»ؾكاٍ زد

ٚ هذا اشتثْٚء لندب: ّق  ًض افْٚس ؿ   ىِٛ لفُـ  جْٔٓٚ وق مل  ُـ فؽ  ٚ حٚجٜد نيوه لد زي

ٚه مـ ح   » :♀ؾَٚـ فف افٌْل  ♀مـ  ٚب اّدب مًف   .شافتّس لفق خٚا

ٚه مـ ح   »ؿقفف:  ٚ  ال مٓرى ُ  هحد د   فْٚ شافتّس لفق خٚا ظذ لجقب ادٌٓرد ؾ٘ق ُٕٚحه

د ؾ٘ق افٌْل  ٜه فؽد  ♀وذ فق  حَّ ٜو يل ؾتُقق مقهق   هح فف افُْٚح فَٚـ: هل مقهق 

هذك اجلِّٜ ًٕتٍٔ  مْٓٚ ًحُّغ زائ  ـ ظذ ؾ ـ ظذ ننف ُ  هحد ؾال   مـ لجقد ادٓرد 

 :لجقب ادٓر

: هذك فق فِتَِٔؾد لافتَِٔؾ ُ  ِزف مْف نق  دشلفق خٚاٚ مـ ح   »: احلُؿ اّلـ ت ؿقفف ؿٚفقا

د  ًْل  ُقق  ُه  ُقق هذا ادذـقر هق اّؿؾد ل ْٚءه ظذ ذفؽ ؾَْقـ: وق ـؾ مٚ  هح نق  ُقق مٚ

ٌة ارٌة هذا ُ ؿّٜٔ  د نل ؿؼٌة ٕقا ٚد  ًّْك نق فف ؿّٜٔد مٚ ُ ؿّٜٔ فف ؿٚفق:ا ـَؼة ؾًتؼى ـه ًُ  ِق مٚ

ـو  ًّْك نق افؼع مل ففد  ؾ ُ   نق  ُقق مً  ٜو لمتّق ٚ  ًمـد نق ـؾ مٚ  هح اُِف  ٚ فف ؿّٔ مه َقَّ

ا ُ ح َّ ّؿؾ ادٓرد مهللا وُ ظْ  اخلرؿل حًْٔم ؿٚـ:  ٚد وذه ً ِغ مٚفٔتفد ؾٕ٘ف  هح نق  ُقق   اؿه

ػ"  ."ُ   نق  ُقق  ٚ  تْهَّ

ٚه مـ ح   »: ادًٖ ٜ افثٕٜٚٔ ت ؿقفف ز فٌس خٚتؿ احل   د لفُـ د اشًت ـ  ف ظذ جقشخٚاي ا

وٕف حِٜٔ »ؿٚـ:  ♀نؽِٛ ؾَٓٚئْٚ  َقفقق: وق فٌس خٚتؿ احل    مُرلك: ّق افٌْل 
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ٚه»د لاف فٔؾ ظذ افُراهٜ لظ ف احلًرمٜ هذا احل  ٞد ّنف ؿٚـ: شنهؾ افْٚر د شافتّس لفق خٚاي

ٜه مـ ح   َ َِ ٜه فَٚـ: ح َ َِ ٚد وذ فق نراد ح  د ؾ ـ ظذ ننف جٚئز لاّ ؾ: نق  ُقق اخلٚتؿ مٌِقشه

ٌَس خٚتؿ احل    مُرلكد ؾّٚلػ ظ ف فًٌف. ًِ  فُْف مُرلكد ّجؾ احل  ٞ اِخرد ؾ

هْٚؿ مًٖ ٜ مل تتؿ ح   هٚ ؾًٔم  قردك ادهْػ لهق مـ ؾَف افٌٚبد ؾ٘ق ت هذا احل  ٞ نق 

: ♀د ثؿ ؿٚـ افٌْل شمٚ تْتٍع  ٘زارؿ»ذاؿ افرجؾ ؿٚـ: ُ نج  صٔئهٚ وُ وزارند ؾَٚـ: 

َجتُٓٚ  ًم مًؽ مـ افَر ق» لَّ د  ًض افْٚس ؿٚـ: هذا احل  ٞ   ـ ظذ ننف جيقز نق  ُقق ادٓر شزي

ٜه متَقمٜ: وذ  َـّ ؾَٓٚئْٚ  َقفقق: ُ  هح ذفؽ: ّق افَر ق تًِّٔف فٔس مًٍْ تًِٔؿ افَر قد لفُ

ٜى ـٚفٍَف: ّق  رب ُ تتَقفد ًٕؿ  هح نق  ُقق  ًْٚء  ٔٝد لتًِٔؿ  ًْ ًَ افٍَف ظْ هؿ نؾًٚـ اف

د  ا ـَ تًِٔؿ افَر ق ُ  ُقق مٓره  ؾًمذا َٕقـ ت احل  ٞ   ًْٜد لفُ

 هلؿ تقجٔٓٚت: 

ؿٔؾ: وق هذا احل  ٞ خٚصو  ذفؽ افرجؾ: ّنف جٚء ت  ًض ن ٍٚظ احل  ٞ ـًم َِٕف ا ـ 

 .شخٚ ٜ فؽ دلق مٚ ظ اؿ»ننف ؿٚـ:  "ادٌْل"ؿ امٜ ت 

َجًتُٓٚ  ًم مًؽ مـ افَر ق»لؿٔؾ: وٕف مل  ٌْػ ؾٔف ادٓر لوًٕم ؿٚـ:  لَّ د ؾٌَٔك ت ذمتؽ مٓر شزي

وٜد لهذا هق اّطٓر. ع اب ظِٔؽد ؾتُقق مٍقَّ  ادثٌؾ حٔٞ لشَّ
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ٌٍ َٔ أغذع-339 ت  ٌرلة  ْٝ لاصؼى  ♀ؿٙ رشقـ اب » قاٍ:    عٔ زد

مٓر ًٕٚئٓٚ لُ لـس لُ صىطد لهلٚ ادراث ملٚ مٚت زلجٓٚد لمل   خؾ  ٚ لمل  ٍرض هلٚد نق هلٚ 

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚأٌٖ ايُطٓٔ، ٚاستٖر ب٘ أمحد. شلظِٔٓٚ افً ة

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

"أْ٘ مل ٜدخٌ مٚت زلجٓٚ لمل   خؾ  ٚد مًْك ؿقفف:  ▲هذا احل  ٞ ؾٔف نق  ٌرلة 

ة وذاد  د نن مل  ًؾ  ٚ: ّنف ؿ  ؿٙبٗا" "ننف وذا ًنؽَِٝ اّ قابد لنرخٔٝ اخلٍِٚء اّر ًٜ نق ادرن

تقر ؾَ  لجٛ ادٓرد لثٌتٝ افً ة" ًً مًْٚك اخلِقة نل افقطء  ال خِقة وذا  مل ٜدخٌ:د ؾَقفف: اف

ر ذفؽد مع ننف ٕٚدرد نق  قج  لطء  ال خِقةد فُـ  رد اخلِقةد لؿ  مرَّ مًْٚ ؿٌؾ نق ادراد  ًتهقد

 لج  ؾٔف ؿٔ اق نل ذضٚق:  ٚخلِقة: مٚ

 .ظ ف ادنٚرؿ مـ  ٔز ؾٖـثر 

 .لظ ف افْٚطر 

ا نل ننثك  ٍْل اخلِقةد ت هذا افٌٚبد لت  ٚب ادٔٚكد لت  ٚب ؾٚدنٚرؿ ا ذـره : لفق ـٚق  ٔزه

 ادحرمٜٔ لؽرهٚ.

 : وذا ـٕٚقا ت مُٚق ظٚف.لافثٚي افْٚطر

ٌُح مـ ؽر تًّٜٔ مٓرد  ًّْك ن ٚ ـٕٚٝ مٍقَّ  شلمل  ٍرض هلٚ»ؿٚـ:  ْ وٜد ادرنة جيقز نق تي

ٔا }ؾٕ٘ف جيقز ظ ف افتًّٜٔد  ْو َتْفسُِض
َ
َذ   ُْ ٔ ط  ٍَ ًْ َت َ ا ل ٌَ ًُ اىنَِّطاَء  ًْ إِْن َظيذْلُت َِاَح َغيَيُْس ََل ُج

َذ فَسِيَضةً  ُٓ َ وٜد ؾٔجقز نق تُقق 236]افٌَرة:  {ل [د نن: لفق مل تٍروقا هلـ ؾر وٜ لهل ادٍقَّ

ة  د اشؿ ؾٚظؾ لاشؿ مًٍقـد ـالمهٚ  حٔحد لمٚ مًْك افتٍق ض  ادرن ٜه وي د نل مٍقد ٜه و  مٍقَّ
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: افتٍق ض:  ؿٚفقا

 .  ومٚ نق  ُقق تٍق ض مٓرى

 .  نل تٍق ض  وعى

 ؾتٍق ض ادٓر: نق ً ًُٝ ظْف ؾال ً ًّك.

ًٌوع َجًتُٓٚ ظذ مٚ  َقـ ؾالقد تَ  ر اّجٌْ :لتٍق ض اف لَّ د زي
ٞى  ل.نق جًيًؾ ظذ رنن ثٚف

ٚد ل ثٌٝ فِّرنة ت ٕقظل افتٍق ض مٓر ادثؾد دفِٔف: نق افٌْل  لـالمهٚ ً ًّك تٍق وه

ىيط»ؿٚـ:  ♀ ـَسي لُ صي  .شنق هلٚ مٓر ًٕٚئٓٚد ُ لي

شٖٔيت  ً  -: ؾ٘قَّ هلٚ مٓر افًْٚءد لنمٚ وذا مٚ ضَِٓٚ وذا مٚت ظْٓٚ زلجٓٚ ؿٌؾ اف خقـ

 .مٓر افًْٚء لوحٝ ادًٖ ٜ: نق هلٚؾ٘ق هلٚ ادًتًٜد -ؿِٔؾد

 مٚ مًْك ًٕٚئٓٚ  شهلٚ مٓر ًٕٚئٓٚ»ؿٚـ: 

ا لـٌزهاد لٕحق ذفؽ. َـّ مثِٓٚ ً ُقرةه لًثٔق ٜد لتًًِمه لؽركد ٌل ٌره  نن مٓر افًْٚء افاليت ـ

 .نن لُ ًطِؿ :شلُ صىط» نن ُ َٕصد :شُ لـس»د شُ لـس لُ صىط»ؿٚـ: 

ؾ  ٚد لظِٔٓٚ افً ةد ـًم ؿِٝ فُؿ ؿٌؾ نن ؾسثد لوق مل  ُـ ؿ  دخ دشلهلٚ ادراث» ؿٚـ:

س ؾَ  لجٌٝ افً ة لثٌٝ ؿِٔؾ ننف ؿٙ اخلٍِٚء اّر ًٜ:  ًً "ننف وذا ًنؽَِٝ اّ قاب لنرخٔٝ اف

"  .هلٚ ادٓر ـٚماله

وٜ وذا ؾٚرؾ زلجٓٚ هلٚ ثالثٜ نحقاـ  :ادرنة ادٍقَّ

ءه ؿٌؾ اف خقـ نل  ً كاحلٚفٜ اّلػ د ُ ؾرؾد هلذا احل  ٞد : نق ً ٍٚرؿٓٚ زلجٓٚ  قؾٚة شقا

 ؾٕ٘ف  ثٌٝ هلٚ مٓر ادثؾ.

: نق ً ٍٚرؿٓٚ زلجٓٚ  ٚفىالؾ  ً  اف خقـد  ًْل   خؾ  ٚ ثؿ ً ىَِٓٚد ؾٔثٌٝ احلٚفٜ افثٕٜٚٔ

 هلٚ مٓر مثِٓٚ ـذفؽ.
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: نق ً ٍٚرؿٓٚ زلجٓٚ  ٚفىالؾ ؿٌؾ اف خقـد ؾٓذك فٔس هلٚ ٕهػ ادٓر: ّنف ُ احلٚفٜ افثٚفثٜ

َذ }وًٕم هلٚ ادًتًٜد  قج  مٓر مًّكد ل ُْ تُِػٔ ٍَ د ؾٚدتًٜ افتل ت افَر ق: هل متًٜ افىالؾد {ف

ُـّ نل  ٍّٓف  ًض افْٚس خىئهٚ ن ٚ متًٜ افُْٚحد ُد متًٜ افُْٚح درمٜد متًٜ افىالؾ  فُـ مٚ ً يي

ٜو فٌرهٚ مـ افًْٚءد نؿِٓٚ ـًقة لنـثرهٚ خٚدف ٌَّ وٜ ؿٌؾ اف خقـد لمًتح  .لاجٌٜ فِّىَِٜ ادٍقَّ

ٚ ظذ اختالؽ اّحقاـ افتل اّحقاـ افتل  ٚ نل َٕ  ه افٌْل  ٘ ًٚركد لافٍَر  ٘ظًٚركد لجق ه

 ذـرهتٚ فُؿ ؿٌؾ ؿِٔؾ.

 

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
قاٍ هلٓد سني قايت ي٘: إٕ أبا ضؿٝإ  ♀ إٔ ايٓيب» ▲ عٔ عا٥ػ١-333

ُٜعطٝين َٔ ايٓؿك١ َا ٜهؿٝ ٌْ غشٝح ٚيٝظ  خذن »ين ٚٚيدٟ، إال َا أخرت َٓ٘ ٖٚٛ ال ٜعًِ، ؾكاٍ: زد

 .شمٚ  ٌٍُٔؽ للف ؿ  ٚدًرلؽ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ٚد فَقـ اب  ًه ٛو  ف افرجٚـ لافًْٚء م زَّ هذا افٌٚب لهق  ٚب ظؼة افًْٚءد لهق  ٚض ظي

ؾَّ  جي ْػُسوِف }: لي ٍَ ْ َذ بِال ُْ و َذ }[د لؿٚـ: 19 ]افًْٚء: {وَََعِِشُ ِٓ ِي َغيَيْ
ٌِثُْو اَّلذ َذ  ُٓ َ َول

ْػُسوِف  ٍَ ْ ٛو  ٚفًؼة 228]افٌَرة:  {بِال َـّ ذفؽ: ظذ نق افرجؾ لادرنة ـالمهٚ ًمىٚفي [د ؾ 

هٚ فًِّرلؽد  خذن مٚ » ٚدًرلؽد هذا احل  ٞ افذن نلردك ادهْػ   ـ ظذ نق افًؼة مردُّ

 ت  ٚب ظؼة افًْٚء نمراق: لمًْك ادًرلؽد ش ٌٍُٔؽ للف ؿ  ٚدًرلؽ

رؽد ؾ٘ق افرجؾ  ِزمف مـ افٍَْٜ لا حًٚق مٚ جرم  ف اّمر اّلـ ًً : ادًرلؽ  ًّْك اف

رؽد لمثِف  َٚـ: فِّرنة جيٛ ظِٔٓٚ مٚ جرم  ف افًرؽ  غ افزلجٜ لزلجٓٚ. ًً  اف

قق ادرء "ُ  ُ: لافَر ق اَّٚـ نلجف ـذفؽد لفذفؽ  َقـ ن ق اف رداء: ادًْك افثٚي فًِرؽ

ومـ الؿس ئؾ األُّقلقة الؿ ـقة طؾك ذلؽ د ؾَٔٓٚ حتك  ًِؿ نق فَِر ق نـثر مـ لجفى ؾًّٔؾ  ف"

د هذا أن الؾػظ الؿشترك إذا ك ن يدل أكثر مـ معـك ج ز حؿؾف طؾك جؿقع مع كقف الؿشتركة

نق تز    د ادًْك افثٚي فف  ًّْك ا حًٚقد ننش ٚدًرلؽ»جٚئزد ت اّ قـ لت افٌِٜد ؾَقفف: 

ساءباُب 
ِّ
 عَشة إلن
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ة  ة ظًم لجٛ ظِٔفد لادرن ظذ احل  افقاجٛد ؾٚفرجؾ جيقز  ؾ نؾوؾ فف لاّـرف نق حًيًـ فِّرن

 ـذفؽ تز   ت ا حًٚق فزلجٓٚ.

ة فزلجٓٚد لمٚذا جيٛ فِزلج ظذ زلجتف  ل ٌْْل ظذ ذفؽ  : مٚ افذن جيٛ ظذ ادرن

 جيٛ فِّرنة ظذ زلجٓٚ نمقر: 

 نق  ٌٔٝ ظْ  زلجتفد لشٖٔيت  ً  ؿِٔؾ تٍهِٔف. : ؾٔجٛ ظذ افزلجنلهلٚ: ادٌٔٝ

ؿ ًَ َي ة.افثٚي: اف  : وذا ـٚق فِزلج نـثر مـ امرن

: لهق افذن نلردك ادهْػ ت هذا احل  ٞد ؾٔجٛ فِزلج نق ً ٍْؼ ظذ افثٚفٞ: افٍَْٜ

 زلجتفد لافٍَْٜ افقاجٌٜ متًَِٜ  ٖر ًٜ نصٔٚء:

 افًُقة.  -

ْك.  - َُ ًُّ  لاف

 ىًؿ لادؼب.لاّـؾ افذن هق اد -

ؼ  ٚ ـذفؽ مٚ ـٚق دهِحٜ افزلج: ـٖدلات افتجّٔؾ  - لضلر ٚت احلٔٚةد لً ِحي

ٌٍؼ ظذ ًٍٕٓٚ مـ مٚهلٚ.  لٕحقهٚد لمٚ ظ ا ذفؽ ؾال  ِزف ظذ افزلج نق ً ٍْؼ ظذ زلجتفد لوًٕم ًتْ

: افقطءد ؾٕ٘ف جيٛ ظذ افزلج نق  ىٖ زلجتف م ةه اّمر افرا ع افذن جيٛ ظذ افزلج

 ْذـرهٚ ت افٌٚب افذن  ً ك.ش

 إذٕ ذنسْا: ايكطِ، ٚاملبٝت، ٚايٛط٤، ٚايٓؿك١.

هذك هل اّر ًٜ نصٔٚء اّشٚشٜٔ افتل  ٛ فِزلجٜ ظذ زلجٓٚد لمٚ زاد ظـ ذفؽ ؾٓق مـ 

  ٚب ا حًٚق لافرجؾ مٖمقر  ٚ حًٚق فزلجتف.

ة فزلجٓٚ نمراق نشٚشٔٚق:  لجيٛ ظذ ادرن

 لمهٚ اُحتٌٚس د لافتُّغ. 
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 . ا  ؾال ترج مـ  ٔتف وُ  ٘ذٕف وذا ـٚق حٚضه

 .لافتُّغ: وذا دظٚهٚ فٍراش افزلجٜٔ لجٛ ظِٔٓٚ نق تىًٔف 

 

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
ا نؿرع  غ  ♀ـٚق رشقـ اب » قايت: ▲ عٔ عا٥ػ١-333 وذا نراد شٍره

َـّ خرج شّٓٓٚ خرج  ٚ مًف ًٓ  إلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.، زٚاٙ اشًٕٚئف ؾٖيت

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

د  ٜى ؾِٔزف ظِٔف نق  ً ـ ت افًَؿ  ْٔٓـد لادرا ًؿ هق: وذا ـٚق فِرجؾ نـثر مـ زلج ًَ َي اف

ٚ فِٔؾ نل  َه ًؾ ادرء افْٓٚر شٚ  ًؿ ـًم ؿٚـ افًًِمء: ظًمدك ادٌٔٝد لافْٓٚر تٚ عو ففد لجيقز نق جيي ًَ َي  ٚف

ٚ ففد افزلج حرد  تٚر افْٓٚر افذن ؿٌِفد نل افِٔؾ نل افْٓٚر افذن  ً  افِٔؾد  نق َه ل ْٚءه  ُقق ُح

: ؾٚفرجؾ وذا ـٕٚٝ فف زلجتٚق لجٛ ظِٔف نق جيًؾ فأللػ مـ افِٔٚيل مثؾ مٚ فِثٕٜٚٔد ظذ ذفؽ

ز فف نق  ز   ت جيًؾ فأللػ فِٜٔ لفِثٕٜٚٔ فِٜٔد فأللػ فِٔتٚقد لفِثٕٜٚٔ فِٔتٚق لهُذاد لُ جيق

ٌؿ وح م افزلجٚت نـثر مـ افثٕٜٚٔد  ًَ  .هذك ادًٖ ٜ اّلػؿي

ؿ ظًمًدًك افِٔؾ لهق ادٌٔٝد ؾٔجٛ ظذ افزلج نق ادًٖ ٜ افثٕٜٚٔ مًْٚ ت افًَؿ ًَ َي : لهق نق اف

ـى  د ـؾ نر ع فٔٚ  ٌٔٝ ظْ  زلجتفد لافرجؾ جيٛ ظِٔف نق  ٌٔٝ ظْ  زلجتف لفق ـٕٚٝ لاح ةه

ٚد : ل ْٚءه ظذ ذفؽحيرف ظذ افزلج نق  سؿ ادٌٔٝ ظْ  زلجتف نـثر مـ نر ع فٔٚـد  مرةد لجق ه

ٜه فِٜٔد لجيقز فف نق  ًَؿ  ؾ٘ق افرجؾ وذا ـٕٚٝ فف زلجتٚق: جيقز فف نق  ًَؿ فُؾ لاح ةى فِٔ

ٚ فِزلجتغد فُـ ُ جيقز فف نق  ًَؿ نر ع فٔٚـ فُؾد  ٚ ثالثه  فِٔتغ فِٔتغد لجيقز فف نق  ًَؿ ثالثه

 قجٛ ظذ افرجؾ نق  ٌٔٝ     لاح ةى ؾٖـثر وُ  ٘ذق افثٕٜٚٔ: ّق افؼع ـًم ؿٙ  ف ظّر

ٚ حٍهٜ  ـى فِٜٔد لؿوٝ  ف نيوه  .▲ظْ  زلجتف ـؾ نر ع فٔٚ

 باُب إلقسم وإلنشور
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ؿ فُؾ لاح ةى فِٔتغ فِٔتٌغ وُ  ٘ذق افٌٚؿلد لمـ ـٚق فف نر ع زلجٚت ًٌ َ : ُ  هح فف نق  ي

ا   .هذك ادًٖ ٜ افثٕٜٚٔلهُذاد وذه

: ننف حيرف ظذ لمًْك ذفؽ: ؿِٝ فُؿ نق ظًمد افًَؿ افِٔؾد لافْٓٚر تٚ عو ففد ًٖ ٜ افثٚفثٜاد

افزلج ت فِٜٔ ؿًّف  ح م زلجٚتف نق   خؾ ظذ افثٕٜٚٔ ت افِٔؾد حيرف وُ فيلرة تقجٛ 

ؾَط إُتَٚـ فِزلجٜ افثٕٜٚٔ جيقزد لت افْٓٚر ُ   خؾ ظْ  افثٕٜٚٔ وُ حلٚجٜد نمٚ مـ ؽر حٚجٜ 

 فِح  ٞ نل ؿوٚء لضرد ُ جيقز.

فُـ ظْ ك ؤقؽ نل نراد نق  ىًؿ هذك حٚجٜ  قز ت افْٓٚرد لنمٚ افِٔؾ ؾّٚ ؾ: ننف ُ 

ٚ وُ فيلرةد هذا ـالمفد ؾ٘ق خٚفػ لدخؾ ظْ  افثٕٜٚٔد للضئٓٚ  ىؾ ؿًؿ اّلػ  َه جيقز مىِ

ًي  فِٔتٓٚ َؾ ة افتل ني ًًٔتز هذك افِِٜٔ ُؽٜٔد ؾًَٔؿ فِّرن اد لهُذاد لهذا مـ ـًمـ  ؾ ؿًًمه ج   ه

 افً افٜد لفذفؽ نظيؿ مٚ جيٛ ؾٔف افً ـ  غ افزلجٚت افًَؿد لهق اّ ؾ.

  ٚ  تًِؼ  ٚفًَؿ نق افًَؿ  ًَط ت حٚفتغ:

ة وذا ٕنزت شَط ؿًّٓٚ: ّ ٚ نشَىٝ احلٚفٜ اّلػ ؿ ظْ  افْنقزد ؾ٘ق ادرن ًَ َي :  ًَط اف

ٌَط حَقؿٓٚ افقاجٌٜ ظِٔفد نشَىٝ حَفد حَٓٚ  سؿ افتُّغ نل افقطءد ؾ جٚز فِزلج نق ً ً

ٌَط حَقؿٓٚ افتل ؿِْٚ: و ٚ وًٜ.  ؾٔجقز فِزلج نق ً ً

ة فًٍْٓٚد لشتٖتْٔٚ  ً  ؿِٔؾ.احلٚفٜ افثٕٜٚٔ   : وشَٚط ادرن

 : وذا شٚؾر افزلجد وذا شٚؾر افزلج لمًف  ًض ًٕٚئف ؾًم احلًُؿ  احلٚفٜ افثٚفثٜ

 ْذـر احل  ٞ:َٕقـ: فف حٚفتٚقد ثؿ ش

: نق  تٚر افزلج وح م زلجٚتف مًف ت شٍركد ؾٔجٛ ظِٔف نق  ًَؿ  ٚفِٔٚيل ُ احلٚفٜ اّلػ

  ٚفًٍرد نق  ًَؿ  ٚفِٔٚيل فزلجٚتف افٌٚؿٔٚت.
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ٚد  ًه  شٌ
ٚد ؾًِم رجع لجٛ ظِٔف نق   لر ظذ افٌٚؿٔٚت فُؾ لاح ةى نخذ اّلػ مًف نشٌقظه

ٜه ثالث مراتد ثؿ  رجع  ً  ذفؽ فأللػد ظْ ك زلجتٚقد نخذ اّلػ شًٌٜ نيٚف وذا   ًْل فِٜٔ فِٔ

ـى ثؿ  رجع مـ شٍرك  ٚختٔٚركد نخذ اّلػ  ٚفًٍر  ٚختٔٚركد ؾ٘ذا رجع جِس ظْ  افثٕٜٚٔ شٌع فٔٚ

 رجع فأللػ.

رظٜد ؾّـ خرجٝ مًف وذا رجع ُ احلٚفٜ افثٕٜٚٔ ًَ ٍرد ؾتخًرج  ٚ اف ًَّ َـّ ت اف : نق ً ٌَرع  ْٔٓ

ٚد ؾًٚؾر  ٚفَرظٜ  ٘ح م زلجٚتفد  ِزمفد  ؾ جي ًه َـّ مجٔ ؿ مًٓٚ هل لًه ًَ َي ٛ ظِٔف نق  ً ـ ت اف

ـٚق »ؾ٘ذا رجع  ًَؿ فِجّٔع: ّ ٚ خرجٝ  ٚفَرظٜد هذا هق ح  ٞ افٌٚبد تَقـ ظٚئنٜ: 

ا نؿرع  غ ًٕٚئف ♀افٌْل َـّ خرج شّٓٓٚد »د هذك احلٚفٜ افثٕٜٚٔد شوذا نراد شٍره ًٓ ؾٖيت

ٜه ؾٖـثر خرج  ٚ مًفد ثؿ وذا  .شظٚد اشتّر ظذ افًَؿ اّلـد ؾجًؾ فُؾ لاح ة مْٓـ ؿًّٓٚ فِٔ
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ؾُٚق رشقـ »ٖٚبت َٜٛٗا يعا٥ػ١،  ▲ إٔ ضٛن٠ بٓت شَع١» ▲ عٔ عا٥ػ١-338

 .ش ًَؿ فًٚئنٜ  ٔقمٓٚ ل قف شقدة ♀اب 

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
ًؿ جيقز هلٚ وشَٚضفد ؾتًَط هذا احل َي   ٞ ح  ٞ ظٚئنٜ   فْٚ ظذ نق حؼ افزلجٜ  ٚف

ؿًّٓٚ لتًَط مٌٔتٓٚ  روٚهٚد لفُـ افًًِمء  َقفقق: وق هذا ا شَٚط وًٕم هق متًِؼ  ٚفٔقفد 

ة نشَىٝ افٔقف ثؿ جٚءت افٌ  نرادت نق ًترجع حَٓٚ جٚزد حتك فق ؿٚفٝ: نشَىف  ؾِق نق امرن

هلٚ جٚز: ّق ا شَٚط وًٕم  ُقق ملٚ لجٛد ُ ملٚ شٔجٛد ؾُٔقق مىِؼه ثؿ رجًٝ ت ؿق

 هذا لاح .اشتهحٚب ا شَٚط  ً  ذفؽد 

ض ادًٖ ٜ افثٕٜٚٔ ة مُٚ ٚ  ًْٔٓٚد نل ًتٍقد ة وذا نشَىٝ ؿًّٓٚ جٚز هلٚ نق  ًؾ امرن : نق ادرن

ع ت ؿهتف م ♀فِزلج نق  تٚر هق امرنة جيًؾ ؿًؿ هذا ؾٔٓٚد مثؾ مٚ ؾًؾ افٌْل 

 ▲.ظٚئنٜ 

لجٓٚ فئال ً ىَِٓٚد مـ نجؾ وشَٚط : نق ادرنة جيقز هلٚ نق تهىِح مع زاّمر اّخر مًْٚ

ٜه فٍَْٜ هلٚ لّلُدهٚد لٕحق  ة دتٚج ِدَْل لًنشَط ؿيًّلد ـٖق تُقق ادرن ًؿد ؾتَقـ: ُ ًتى َي اف

 ذفؽ مـ اّؽراض ؾٔجقز ذفؽ.
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
"َٔ ايُط١ٓ إذا تصٚز ايبهس ع٢ً ايجٝٔ  أقاّ عٓدٖا ضبّعا، ٚإذا تصٚز :    قاٍ أْظ-330

 ايجٝ  ع٢ً ايبهس أقاّ عٓدٖا ثالّثا"، زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
"وق افهحٚيب د ظٚمٜ نهؾ افًِؿ مـ ظًِمء اّ قـ  َقفقق: َٔ ايُط١ٓ": "   ؿقـ ننس

ْٜ ـذا وذا ًً : ّق  ًوٓؿ  َقـ: احتًمـ ننف ؾٓؿ هذا احلُؿ لمل  ُـ "ؾِف ًحُؿ افرؾعٌ  ؿٚـ: مـ اف

ٌهٚ ت ؾّٓفد َٕقـ: وق ـٚق افهحٚيب نخىٖ ت افٍٓؿ ؾٓذا  ًٔ د ـٔػ ً هٔٛ ت افٍٓؿ  ًمهٔ

ادتٖخرلقد ل ى  ادتَ مقق لؿ  صٓ لا افتْز ؾ لشًّقا افقحل مـ تد افٌْل 

َـّ ذفؽ ظ♀ ْٜ   ـ ظذ  أ ؾ  ًُّ ذ نق ظٚمٜ نهؾ افًِؿ ظذ نق ؿقـ افهحٚيب: مـ اف

 نق فف حُؿ افرؾع.

ؿٚـ ذفؽد وذا تزلج افٌُر ظذ افثٔٛد شقاء  ♀د نن نق افٌْل "َٔ ايُط١ٓ"ؿٚـ: 

د نن ظذ  ٛى ٔد ٌهٚد ؾَقفف ظذ ثي ٔد ا نل ـٚق ن ِٓٚ ث ج ظِٔٓٚ ـٚق ن ِٓٚ  ٌُره جٜ افتل ًزلد ـٕٚٝ ادزلَّ

ة ؿ    دخؾ  ٚ ؿٌِٓٚ.امرن

ؿ ٕقظٚق:  ًَ َي ٚد  ًّْك نق افًًِمء  َقفقق: وق اف ًه  ؿٚـ: نؿٚف ظْ هٚ شٌ

 .
ى
 ؿًؿ ا ت اء

 . ٜى  لؿًؿ اشت ام

 :  ُقق ظْ  نلـ افزلاج.ؾًَؿ اُ ت اء

 :  ً ك.لؿًؿ اُشت امٜ

ؿًؿ اُشت امٜ ذـرٕٚك ؿٌؾ ؿِٔؾ: ننف جيٛ افً ـ  ٚفِِٜٔد لنمٚ ؿًؿ اُ ت اء ؾُٔقق ظْ  

 تزل ٟ.اف
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 ا   ـ نق جيًؾ هلٚ فِٜٔ جيًؾ هلٚ شٌع افؼع  َقـ د ؾ٘ق ـٕٚٝ  ُره ةه : وذا تزلج افرجؾ امرن

ٌهٚ جًؾ هلٚ ثالث فٔٚـد ثؿ دار ظذ افزلجٚت افٌٚؿٔٚتد  ٔد د نلـ افزلاج ؾَطد لوق ـٕٚٝ ث ـى فٔٚ

ٚد لافزلجٜ افثٕٜٚٔ فِٜٔد ثؿ  رجع هلٚ فأللػ فِٜٔد لهُذاد ه ًه ٌَ ذا مًْٚك ؿًؿ ؾٔجًؾ فٌُِر ش

ـى   ـ  ٌهٚ ثالث فٔٚ ٔد ـى   ـ فِٜٔد لوق ـٕٚٝ ث اُ ت اءد  ًْل: نلـ دخقفف  ٚفزلجٜ جيًؾ هلٚ شٌع فٔٚ

 فِٜٔ لاح ة.
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ملا تصٚز أّ ض١ًُ أقاّ عٓدٖا ثالّثا،  ♀ إٔ زضٍٛ اهلل ▲  عٔ أّ ض١ًُ-333

ًٌَّٝ فًْٚئلوٕف فٔس  ٌؽ ظذ نهٌِؽ هقاقد » ٚقاٍ: ًٌَّٝ فٌؽ ش  شًٌٝ فٌؽد  لوق ش
ٌٝ  .شوق صئ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
د فٔس َٕص ت شوٕف فٔس  ٌؽ ظذ نهٌِؽ هقاق» َقـ:  ♀ت هذا احل  ٞ افٌْل  

ة فُق ٚ ثٔٛد لفُْف حُؿد ثؿ ؿٚـ:  ًٌَّٝ فٌؽ »ادرن  ش
ٌٝ ـَ شوق صئ ٚد فُ ًه ٌَ د نن: مُثٝ ظْ ٌؿ ش

ًٌَّٝ فًْٚئل» ًٝ فٌؽ ش ًٌَّ ة افثٔٛ ؿيًؿ ا ت ائٓٚ فف حٚفتٚق:شوق ش  د  ًّْك: نق ادرن

ؿ  ٌٚؿل افزلجٚت  ً هٚ فِٜٔ فِٜٔ.احلٚفٜ اّلػ ًي ََ  ً 
د ؾحْٔئذى ـى  : نق جًيًؾ هلٚ ثالث فٔٚ

د ؾٍل هذك احلٚفٜ َٕقـ: جيقز ذفؽد احلٚفٜ افثٕٜٚٔ : نق تىِٛ نـثر مـ ثالث مثؾ افًٌعى

ٔدٛد افتًٌٔع هل د ؾِق ـٕٚٝ ظْ ك ثالث زلجٚتد لافثٚفثٜ ث ٌَعو ٚد فُـ جيٛ نق ً ًَؿ فِجّٔع ش

د ثؿ افثٕٜٚٔ فِٜٔد ثؿ اّلػ فِٜٔد ثؿ  رجع هلذك اجل   ة  ِِٜٔ لهُذا. ـى  ؾُّٔٞ ظْ هٚ ثالث فٔٚ

ٚد ثؿ  رجع فِزلجٜ اّلػ ؾُّٔٞ ظْ هٚ  ًه ٚد جيِس ظْ  افثٔٛ شٌ ًه ؾ٘ق مُٞ ظْ هٚ شٌ

ٚ ثٕٜٚٔد ًه ٚ ثٕٜٚٔد ضٔٛ لـٔػ  ُّٞ ظْ  اّلػ لافثٕٜٚٔ  فِٜٔ  شٌ ًه ٌَ ثؿ  ُّٞ ظْ  افثٕٜٚٔ ش

ًؿ نر ع  َي لفِٜٔد ؾُّٔٞ نشٌقظغد ـؾ  قف ظْ  لاح ةى فِٜٔ: فُل ُ  تجٚلز مٚ ؿِٝ فُؿ ت اف

. ـى ٔدٛ افتل زاد ت ؿًّٓٚ ظـ ثالث فٔٚ د ثؿ  ًقد  ً  ذفؽ فِزلجٜ افث ـى  فٔٚ
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 اهلل: هرحم المصنفقال 
فق نق نح ـؿ وذا نتك »: ♀ قاٍ: قاٍ زضٍٛ اهلل ¶ عٔ ابٔ عباع-333

ًَيض  ًْٔٓم لف و مل  يك  ْٚ افنٔىٚق لجْٛد افنٔىٚق مٚ رزؿتْٚد ؾ نهِف ؿٚـ:  ًؿ ابد مهللا جٌْد

ا  .شافنٔىٚق ن  ه

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ؿقفف:  شفق نق نح ـؿ وذا نتك نهِف» ؿٚـ:  ♀ هذا ح  ٞ ا ـ ظٌٚس ؾٔف نق افٌْل

( هذا وّر نؤػ وفٔف افًٍؾد لظْ هؿ نق افوًمئر تًؿد افرجٚـ نح ـؿد  شفق نق نح ـؿ»

ٚد ل ْٚءه ظذ ذفؽ: ؿٚـ ظ د مـ ادحََغ لمْٓؿ ادردالند لا ـ ٕك اب: نق هذا  ًه لافًْٚء م

ٚد فًّقف  ًه د ؾٓق ظٚفد ؿِٝ شفق نق نح ـؿ»افوّر ت: اف ظٚء  َقفف افرجٚـد افزلج لافزلجٜ م

ٚء  ُقق طٚهر ـالمٓؿ نق اف ظٚء  َقفف افرجؾ ؾَطد فُـ طٚهر  ٓي َي ًٍ هذا: ّق  ًض مـ اف

 احل  ٞ   ـ ظذ نق افرجؾ لادرنة ـالمهٚ  َقفف.

ْٚ افنٔىٚق لجْٛد افنٔىٚق مٚ رزؿتْٚ»ؿٚـ:  َقـ  هذا اف ظٚء ً ًتحٛ  ش ًؿ ابد مهللا جٌْد

ْف  ًوٓؿ-ومٚ ؿٌؾ افقطءد لؿٚـ  ًض ادتٖخر ـ  ذـرك ًَّ ننف  َٚـ ظْ  ا ٕزاـد لافًِؿ  -لح

ؾَّ ظْ  اب  جي زَّ لي  : ّنف جٚء ؾٔف فٍظو ظْ  ا ـ نيب صٌٜٔ.ظي

ا»ؿٚـ:  د مل  يك افنٔىٚق ن  ه ا»د ؿقفف: شؾَيض  ًْٔٓم لف و د ُصؽ نق شمل  يك افنٔىٚق ن  ه

ق افنٔىٚقد  ْخز ت  ىـ ـؾ مقفقدد لمٚ مـ نح  وُ لجيرن هذا افًّقف فٔس ظذ وضالؿف: ّ

 افنٔىٚق مْف  رم اف فد ؾ ـ ذفؽ ظذ ننف  هقص  ًّْهك خٚص.

سي ؾٔف مًٚقى ـثرة ظِّٓٚ ظْ  اب  ّد ؾَّ لؿ  اخًتِػ ت ذفؽ لًتِ جي زَّ لي  د لفُـ  ٚ ؿٔؾ: ظي

 ننف مل  يك افنٔىٚق ت ؿؤٜ ؾتْتف.

ك افنٔى  ٚق ت ًٍٕفد ؾال ً هٚب  قشقاس لٕحقك.لؿٔؾ: مل  يُّ
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 لؿٔؾ: ؽر ذفؽ.

ؾَّ لافًِؿ ظْ  اب  جي زَّ لي  د لُ  قج  مٚ   ـ س حو ظذ ذفؽد فُْف ضرو ًٌٕل  ُ مىِؼ.ظي

 
 

 

  



 
374 

 

 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
ؿٚـ ُمرنة رؾٚظٜ فًٌِؽ تر   ـ  ♀نق رشقـ اب » ▲  عٔ عا٥ػ١-333

ِيتيؽنق ترجًل وػ رؾٚظٜد  َٔ ًي ِيتيفد ل ذلؾ ًظ ٔى ًي  .شُ حتك تذلؿل ًظ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ٚػي ♫ ؾٔف: ذع ادهْػ  ًي ٌؾ افُْٚحد ّق  تي  ذـر نحُٚف افىالؾد لافىالؾ نح  ًؾري

ؾي افُْٚح ـثرةد لً ًَؿ افًًِمء  ٚػي  ôًؾري ًي ٚح وػ ؿًّغ: تي ؾي افُْد  ًؾري

 .  ؾًقخٚتو

 .لضالؾ 

ًي ُّ مـ افىَِٚت افثالثد لنمٚ افىالؾ ؾٓق دًقبو  ٚفثالث ضَِٚت  ؾٚفًٍقخٚت: ُ ًت

ٜى ج   .  نؿهٚهٚد ؾ٘ذا  ِغ افثٚفثٜ حًرف ظِٔف نق ً راجع زلجتف نل نق  ًَ  ظِٔٓٚ وُ  ً  ُٕٚح رؽٌ

ٚ لومٚ نق تُقق ضالؿهٚد لافًٍقخٚ تف ومٚ نق تُقق ؾًخه رؿٜ  غ افرجؾ لامرن ًٍ ت ـثرةد وذا اف

ٚد ـًم ذـر ذفؽ ا ـ افَٔؿ ت:  "  ائع حتك وق  ًض نهؾ افًِؿ جًِٓٚ تْٔػ ظـ ظؼ ـ ٕقظه

 د لاحلََٜٔ: ن ٚ نـثر مـ ذفؽد تتجٚلز افثالثغ ٕقع.افٍقائ "

 .ًٜوٓٚ مـ جٜٓ افزلج  

 .ل ًوٓٚ مـ جٜٓ افزلج 

 .ـٚحلٚـؿ :  ل ًوٓٚ مـ جٜٓ نجٌْلٍّ

 .ل ًوٓٚ منسـٜ  ًْٔٓم 

 القالط كتابُ
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 :طالم جي  إٔ ْعًِ أْ٘ ٜٓكطِ إىل ثالث١ أْٛاعٚاي

 .  ضالؾو رَجًل 

 .ـو  ْٔقٕٜ ـزم  لضالؾو  ٚئ

 .ـو  ْٔقٕٜ  ٌرم  لضالؾو  ٚئ

ٔبٚ: ننف ؿٌؾ نق تَْيض افً ة ؾٚفىالؾ افرجًل : هق افىَِٜ اّلػ نل افثٕٜٚٔد لمًْك ـقٕف رجً

اد وذا رؽٛ  ٚ.جيقز فزلجٓٚ نق ً راجًٓٚد ثؿ وذا إَوٝ افً ةد فف نق  ا ج   ه   ًَ  ظِٔٓٚ ظَ ه

: افىالؾ افٌٚئـ  ْٔقٕٜ ـزمد لهل افتل ُ رجًٜ ؾٔٓٚ ت نمْٚء افً ةد لفٔس افْقع افثٚي

فِزلج نق  ًَ  ظِٔٓٚ  ً  إَوٚء افً ة وُ  ً  زلج  خرد لهق وذا ضَِٓٚ زلجٓٚ ثالث 

 تىَِٔٚت.

ٚ  غ احلٚفتغد : ضالؾ افٌْٔقٕٜ افهٌرمد افْقع افثٚفٞ مـ افىالؾ ـه لهق مٚ  ُقق منس

ؾِٔس فِزلج نق ً راجًٓٚ ت نمْٚء افً ةد لوًٕم فف نق  ًَ  ظِٔٓٚ ت افً ة نل  ً هٚ  ًَ ى ج   د 

وذق نمٌتْٚ فف  ًض نحُٚف افُْٚح افرجًلد لهق ننف جيقز فف نق  ًَ  ظِٔٓٚ  روٚهٚد لن ٌْٔٚ ظْف 

ىالؾ افٌْٔقٕٜ افهٌرم  ُقق ت اخًلِع لشٖٔتْٔٚ وق رجًتٓٚ   لق روٚهٚ ت نمْٚء افً ةد لهذا اف

 صٚء اب.

ٚد ؾ٘ق مـ لهق افىالؾ افٌْٔقٕٜ افُزمذع ادهْػ ت  ٔٚق افْقع افثٚفٞ:  د وذا ضَِٓٚ ثالثه

 ٚ تفد ؾال حؾ فف مـ  ً  حتك تُْح زلجه  ؾَ   ٕٚٝ مْف امرن
ضِؼ زلجتف ثالثهٚ ثالث تىَِٔٚتى

 ؽرك.

ة رؾٚظٜ افَرطل:  ♀ب ؿٚفٝ ظٚئنٜ: وق رشقـ ا : ّ ٚ شفًٌِؽ »ؿٚـ ُمرن

لؿٚفٝ:  ٚ رشقـ ابد وق رؾٚظٜ ملٚ ضَِٝ زلجٓٚد فٔس مًف وُ  ♀جٚءت وػ افٌْل 

ؽ ثق ٚد نن ننف ُ  ًتىٔع افقطءد ؾَٚـ هلٚ افٌْل  ٜ افثقب د ؾٖصٚرت  ىيري مثؾ ًهَ  ي
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ُد حتك »اّلـد  زلجٓٚ شفًٌِؽ تر   ـ نق ترجًل وػ رؾٚظٜ»ملٚ ؿٚفٝ ذفؽ:  ♀

ِيتيؽ ِيتيفد ل ذلؾ ًظًٔ ة فزلجٓٚ اّلـ افذن شتذلؿل ًظًٔ د هذا   فْٚ ظذ ننف ُ   فُل حؾ ادرن

ٚ  خر. ٚ ل ٕٚٝ مْف  ْٔقٕٜ ـزم نق تُْح زلجه  ضَِٓٚ ثالثه

ُه مـ ذط هذا افُْٚح   ا  ال ليلٍّ نل نل ٚ ؾٚش ه ٚد ؾِق ننف ـٚق ُٕٚحه ٚ  حٔحه : نق  ُقق ُٕٚحه

ا نل متًٜ. ال صٓ  قدد ؾٚفُْٚح ؽر مًتزد لمـ  ٚب نلػ وذا ـٚق صٌٚره

د لمًْك ـقٕف رؽٌٜد نن فٔس ُٕٚح حِٔؾ.ثٕٚٔٚه ٜى  : نق  ُقق ُٕٚح رؽٌ

د دفِٔف: ؿقفف ثٚفثهٚ ِيتيفد ل ذلؾ »: ♀: نق  ُقق ؾٔف لطءو حتك تذلؿل ًظًٔ

ِيتيٌؽ  د فَقـ افٌْل شًظًٔ ا حتك  ذلؾ » :♀د لُ   نق  ُقق افرجؾ ت لضئف مْتؼه

ِيتيٌؽ  ٚء مـ افتٍهٔؾ لؿ  لج ت نمٚف افَوٚءد ؾِق شًظًٔ ٓي َي ًٍ د ل ْٚءه ظذ ذفؽ: هُذا ذـر اف

 ح ث لطءو مـ ؽر إتنٚرد ؾٕ٘ف ُ ً ٌٔحٓٚ فزلجٓٚ اّلـ.
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
 أْ٘  ًَّل اَسأت٘ ٖٚٞ سا٥ض، ؾرنس ذيو عُُس يًٓيب ¶ عٔ عبد اهلل بٔ عُس-333

ٖٝغ عًٝ٘ زضٍٛ اهلل ♀ ًمرك ؾًِراجًٓٚ ثؿ ً ًُّٓٚ حتك » ثِ قاٍ: ♀ ؾتػ

ٚٓ ًَّ ٓٚ ؿٌؾ نق  ّ ََ زٚاٙ اإلَاّ أمحد د شتىٓرد ثؿ حٔض ثؿ تىٓرد ؾ٘ق   ا فف نق ً ىَِٓٚد ؾِٔىِ

 ٚايػٝدإ.
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
 ظْ ٕٚ افىالؾ ٕقظٚق:ح  ٞ ا ـ ظّر هذا ن ؾو ت ضالؾ افٌ ظٜد ّق 

 . ٜى  ضالؾ   ظ

 .ْٜلضالؾ ًش 

 : لضالؾ افٌ ظٜ ٕقظٚق

 .ضالؾو ت افزمـ 

 .لضالؾو  ٚظتٌٚر افً د 

:ؾٓق افىالؾ ت احلٔضد نل افىالؾ ت افىٓر افذن جقمًٝ ؾٔف ؾٖمٚ افىالؾ  ٚظتٌٚر افزمـ

 ادرنة.

زَّ لهذا درفد اف فٔؾ: ؿقـ اب  : ؾٓق نق ً ىَِٓٚ ثالثهٚدلنمٚ افىالؾ افٌ ظٜ  ٚظتٌٚر افً د ظي

ؾَّ  جي َذ }: لي ِٓ ِ ِت َذ ىِػِرذ ُْ ُِلٔ
[د ؿرنهٚ  ًض افهحٚ ٜ ظٌ  اب  ـ ظّرلد 1]افىالؾ:  {َذَعيّ

ا مـ ؽر لطء. ًٌٌؾ ظ هتـد نن: ت وؿٌٚـ ظ هتٚد نن ضٚهره ًَ  ؾىَِقهـ ف

تف لهل حٚئضد ؾذـرد ؾذـر ذفؽ ظ َِّؼ امرن ًّر فٌِْل هذا احل  ٞ ؾٔف نق ا ـ ظّر ض

َّٔظ ظِٔف رشقـ اب  ♀ د  ٚ   ـ ظذ افْٓل ظْفد ثؿ ؿٚـ نن افٌْل ♀ؾتٌ

♀ :«ٚٓ ًَ  هذا لاح .د هذا   فْٚ ظذ ننف حيرف افىالؾ ت احلٔضد شًمَرك ؾًِراج
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.  لحر ؿ افىالؾ ت احلٔض هؾ فف اشتثْٚء  ادنٓقر ظْ  ؾَٓٚئْٚ: نق فف اشتثْٚءه

د ؿٚـ: وذا ـٚق  ىِٛ افزلجٜد ؾُؾ ضالؾ ٚ افىالؾ ت احلٔضاحلٚفٜ اّلػ افْل ً ًتثْك ؾٔٓ

 ُقق  ًٌٛ افزلجٜ ؾٕ٘ف جيقز لفق ـٚق ت حٔوٓٚ: ّق افْٓل ظـ افتىِٔؼ ت احلٔض دهِحٜ 

 افزلجٜ: ّق ؾٔف تىق اله فًِ ة.

ةه ت نمْٚء للجف ـقٕف تىق اله فًِ ة  : نق افً ة ثالث ؿرلء ثالث حٔضد ؾّـ ضِؼ امرن

هذك احلٔوٜ ُ ًحًٛد ؾًتُّٞ هذك احلٔوٜد لافىٓر افذن  ً ك ؽر دًقبد ثؿ حٔوٜد ؾ٘ق 

ٜه ـٚمِٜد ثؿ حتك  د ثؿ حٔو ا ـٚماله ٜه ـٚمِٜد لضٓره د ثؿ حٔو ا ـٚماله اُٞ حٔوٜ ـٚمِٜد لضٓره

تٌتًؾ مْفد ؾتُّٞ ثالث حٔضد ل وع افرا ًٜد لثالثٜ نضٓٚر ـٚمِٜد ؾىٚـ ظِٔٓٚ افىر ؼ 

 حَٓٚ جٚزد هذا ظذ ادنٓقر. صٓر ـٚمؾد ؾ٘ذا نشَىٝ

 : ننف حؼ  تًٌ ند لفق ـٚق  ىِٛ افزلجٜ ُ حيؾ.لافرلا ٜ افثٕٜٚٔ 

: ننف ُ ًشْٜ لُ   ظٜ  ٚظتٌٚر افزمٚق فٌر اد خقـ  ٚد ؾٌر اد خقـ  ٚ جيقز اّمر افثٚي

 ضالؿٓٚ ت حٔوٓٚ.

 : مـ ُ حٔضد لهل اِ ًٜ نل افهٌرة.افثٚفٞ

ٚ ًه ؾٕ٘ف ُ ًشْٜ هلٚ لُ   ظٜ  ٚظتٌٚر افزمـد لفق لضئٝ ؿٌِٓٚ  ِِٜٔ: ّنف ُ  : احلٚمؾدرا 

 تىق ؾ ظِٔٓٚ ت افً ة.

َـّ  ٚظتٌٚر  وذق هُٗء افًْقةد جيقز تىَِٔٓـ ت نمْٚء حٔوٓـد لُ ًشَّْٜ لُ   ظٜ ت حَٓ

ا ظرؾْٚ افْٓل ظـ افتىِٔؼ ت احلٔض.   افزمـد وذه

اد  شمرك: »د ؿقففشمرك ؾًِراجًٓٚ»: ♥لؿقفف  لهل هذك مًٚفٜ منٓقرة ج ب

ا فِثٚفٞ نف ُ    مًٖ ٜ اّمر  ّٚمر هؾ  ُقق نمره
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ا فِثٚفٞد ـَقـ افٌْل  ت ح  ٞ ظّرل  ـ  ♀ًصٓر ظْ  اّ قفٔغ ننف فٔس نمره

د لاض قهؿ ظِٔٓٚ فًؼ»ًصًٔٛ ظـ ن ٔف ظـ ج ك:  د ؾّٚ ْٚء فًٔقا شمرلا ن ْٚئُؿ  ٚفهالة فًٌعى

 ةد لوق ـٚق ا ـ شٌع  ٘مجٚع. مٖمقر ـ  ٚفهال

َِّحٚف ت  : نق هذا منُؾد تىٌٔؼ هذا احل  ٞ ظذ هذك افَٚظ ةد "افَقاظ "لفذفؽ ؿٚـ ا ـ اف

ا "افتٓذ ٛ"لفُـ ؿرر ادحََقق ـٚ ـ افَٔؿ ت  د نق هذك افَٚظ ة  تِػ احلٚـ ؾٔٓٚد ؾ٘ق ـٚق نمره

ٌف احلًُؿد ؾُٔقق ا ـ ظّر  تٌِٔ ♀ تٌِٔغ ًحُؿ ؾٕ٘ف   ـ ظذ افقجقبد مثؾ: نمرك 

 ظّر هق املٖمقر ؾٔجٛ ظِٔف ذفؽ.

ا  ف هذا هق افتٍهٔؾ  لوق ـٚق املٖمقر مٌٚذة هق املٖمقر  ّٚمرد ؾ٘ق افثٚفٞ فٔس مٖمقره

 لهق ندؾ اّؿقاـد لتْوٌط  ف افَٚظ ة ظْ  مجٔع افٍرلع.

ٜ ت نمْٚء افً ة : مًْك افرجًٜ  ظذ ادنٓقر ظْ  ؾَٓٚئْٚ: نن افرجًشمرك ؾًِراجًٓٚ»ؿقفف: 

 : لتُقق افرجًٜ ت نمْٚء افً ة  ٖح  نمر ــًم هق افيٚهرد 

 .ٚٓومٚ نق  َقـ: راجًت 

 .لومٚ  ٚفًٍؾ لهق افقطء 

د نن ً ًّؽ افزلجٜ مـ ؽر تىِٔؼد حتك تىٓرد ثؿ حٔضد افًٌٛ ننف شثؿ ً ًُّٓٚ»ؿٚـ: 

: فُل ُ  ُقق ذفؽ افىُّ  ٌهٚ  ًْل نق  ُقق مـ  ٚب نخرهٚ فِىُّٓر افذن  ً  ذفؽد ؿٚفقا ًٓر شٌ

د مـ  ٚب افتٖد ٛ فف لمراجًتف فًٍْف. ا ـٚماله  افتًجٔؾ ت ضالؿٓٚد ؾٔٗجؾ افىالؾ صٓره

ٌُِٜ ظْ هؿد لفُـ نؿرب مًْك  لوُ ؾ٘ق  ًض نهؾ افًِؿ  َقـ: وق احلُّٜ ت ذفؽ ًمن

فْ بد لافقاجٛ: نق ذفؽ هق مٚ ذـرٕٚك لهق ظذ شٌٔؾ افْ ب: افتٖخر فِىُّٓر افثٚي ظذ شٌٔؾ ا

ً ىَِٓٚ ت افىُّٓرد لافتٖخر فِىُّٓر افثٚي مْ لبد ّجؾ حُّٜ فًِف نق ً راجع ًٍٕف مـ  ٚب 

 افتٖد ٛ فف.
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ٓٚ»ؿٚـ:  ًَّ د  ًٕتٍٔ  مـ ذفؽ: شثؿ حٔضد ثؿ تىٓرد ؾ٘ق   ا فف نق ً ىَِٓٚ ؾًِٔىَِٓٚ ؿٌؾ نق  ّ

مه   ٚ ـذفؽ.نق افىالؾ ت افىٓر افذن جقمًٝ ؾٔف ننف  ُقق درَّ

: نق افرجؾ وذا ضِؼ زلجتفد لهل حٚئضد نل ت ًضٓر ؿ  جٚمًٓٚ ؾٔفد  خر مًٖ ٜ ت احل  ٞ

ؾَِْٚ: وٕف حرافد فُـ هؾ  َع ضالؿف  َٕقـ: ًٕؿ  َع ضالؿفد لهق ؿقـ نـثر نهؾ افًِؿد  ؾ فَ  

د لنق حُك ا مٚف نا  لا ـ ؿ امٜ ا مجٚع ظِٔفد لنق افىالؾ ت افًىٌٓر ادجٚمع ؾٔف لاؿع

افىالؾ ت احلٔض لاؿعد  ؾ وق افْص احل  ثل ـذفؽد ؾ٘ق نـثر نحٚد ٞ ا ـ ظّر ؾٔٓٚ نق ا ـ 

: ًٕؿ. ِٓؿ شئِقا هؾ ًحًٌٝ هذك افتىَِٜٔ ؿٚفقا ـً ٚ افًختٔٚيد  ٚد لنق نيق ه ًه  ظّرد لنق ٕٚؾ

ٌُاله  تًٚرض افَٚظ ة:  د لمع ذفؽ "افْٓل لاُظتٌٚر"ؾ ـ ذفؽ ظذ نق هذا اّمر ـٚق ًمن

 د لهذا هق ن ح اّؿقاـ ت هذك ادًٖ ٜ: ن ٚ دًق ٜد لُ صؽ.♀ًٌٓٚ افٌْل ح
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ٕٚ رشقـ اب »: ▲ قايت عا٥ػ١-332 ، زٚاٙ شنؾُٚق ضالؿهٚ ♀ؿ  خرَّ

 اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
ٕٚ رشقـ اب »ٚ ؿٚفٝ: هذا ح  ٞ ظٚئنٜ ؾٔف ن  مًْك د شنؾُٚق ضالؿهٚ ♀ؿ  خرَّ

: هق نق ً ر افزلج زلجتف ؾَٔقـ: نمرٌؿ فٌؽد اختٚرند  َقـ نهؾ افًِؿ: جيقز فِرجؾ افتخٔر

ؾ ت افىالؾ افزلجٜد لفُـ افزلجٜ  َـّ ؾ ؽرك ؾٔفد ل ـ  ق ـد نق  تقػ افىالؾ  ًٍْفد لفف نق  ق

 تقـِٔٓٚ ت افىالؾ فف  قرتٚق:

 .تقـٔؾو لتٍق ض 

 .لتٍق ض 

ةد لافًًِمء   ًحرَّ
ٌٝ ٚد تر   ـ لاح ة نل ثْتغد نل ثالثٜد نن َه ؾٚفتقـٔؾ  قاح ةد لافتٍق ض مىِ

ô  ٚػي ًي َـّ هذا افتخٔر مْف  تي ة وػ ًٍٕٓٚد لفُ  َقفقق: جيقز فِرجؾ نق جيًؾ نمر ادرن

 تكؽو جٚئزو لفٔس  الزفد ل ْٚءه ظذ ذفؽ: إتٌف مًلأ 

رجاله ؿٚـ فزلجتف: نمرؿ  ٔ ٌؿد ضالؿؽ  ٔ ٌؿد اختٚرن ًٌٍٕؽد ؾٕ٘ف جيقز فف نق  رجع  فق نق

ًَِٝد لوق ملد ؿٚفٝ: ُ  ؾٔفد ؿٌؾ نق تتٚر ًٍٕٓٚ نل تتٚر افىالؾد ؾ٘ق اختٚرت افىالؾد ضي

ًٝ نل نق  ىٖد ؾُؾ تٍق ض  ًَ جي ضالؾد ُ  َعد لجيقز فف افرجقع ؾٔفد ـٔػ  نق  َقـ افزلج: ري

د نل فِزلجٜ  ًٝ ًَ  ٚفىالؾد نل تقـٔؾى هلٚ  ٚفىالؾد نل تٔرد  ٌىؾ ومٚ  ٚفرجقع فٍِيف ؾَٔقـ رجي

ضٌ  افزلج زلجتف.   ٌىؾ  ٚفقطءد وذا لي

 لنمٚ افتخٔر: ؾٌٔىؾ  ٚختٔٚرهٚ افٌَٚء مع زلجٓٚد ؾتُقق فف ثالثٜ نشٌٚب:
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نل اخست  افتقـٔؾد لافتٍق ض فف شٌٌٚقد لافتخٔر: فف شٌٛ ثٚفٞد  ٖق تَقـ: اخستؽد

 افٌَٚء مًؽد ؾِٔس هلٚ  ً  ذفؽ نق ترجع.

 

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
ُ ًحٌ ُّ امرنة ظذ مٔٝ ؾقؾ » قاٍ: ♀ : إٔ زضٍٛ اهلل▲  عٔ أّ عط١ٝ-339

ٛى لُ تُتحؾد  َه ٚد وُ ثقب ظي د لُ تٌِس ثق هٚ مهٌقؽه ثالثد وُ ظذ زلج نر ًٜ نصٓرى لظؼا

طى نل نطٍٚر لُ اسُّ  ًَ  مـ ًؿ
ةى ٌَذي ًٕ رتد  ًٓ ٌهٚ وُ وذا ضي  شضٌٔ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ة اتْع مـ ؾًٌؾ  ًض  اد نن نق ادرن د  ٚ ح اد: هق اُمتْٚعد ًجًؾ ح ب  ٚب ا ح ادد ادرا

هًؾ ظـ افً ةد لادرنة اّمقر ادٌٚحٜ هلٚ  ًٌٛ افقؾٚةد ؾٓذا مًْك ا ح ادد لا ح اد ًحُؿ مٍْ

ادتقأَّ ظْٓٚ زلجٓٚ جيٛ ظِٔٓٚ ظ ةد لجيٛ ظِٔٓٚ وح ادد لجيٛ ظِٔٓٚ نمراق مٍْهالقد مٚ 

 ؾٚئ ة ذفؽ 

نقَّ  ًض افًْٚء ؿ  تًت ُّ  ال وح ادد َٕقـ:  حٝ ظ هتٚد لؿ  ُ تًِؿ  ٚفقؾٚة وػ  ً   

 ة: ّ ٚ إَوٝ ظ هتٚ إَوٚء م ة افً ةد ؾَْقـ: شَط ظْٓٚ ا ح ادد لشَىٝ ظْٓٚ افً

.  ًحًُمه

ؾَٚق لؿتهٚد فُـ ُ تالزف ت افهحٜ  غ نح مهٚ فمخرد مٚ افذن حيرف  وذق ُ تالزفد مهٚ متقا

ة   ة وذا ـٕٚٝ ًد َّ ة نمقرظذ ادرن  :َٕقـ حيرف ظذ ادرنة ادًح َّ

 : حيرف ظِٔٓٚ نق تتزلج.اّمر اّلـ

 ٜٔ حل  ٞ ًؾر ًٜ نخٝ نيب شًٔ .: حيرف ظِٔٓٚ نق ترج مـ  ٔٝ افزلجثٕٚٔٚه

 : ننف حيرف ظِٔٓٚ افز ْٜ.اّمر افثٚفٞ

 باُب إإلحدإد
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ة ؾًِٓٚ  ▲لشٖٔيت ح  ٞ نف ظىٜٔ  مًْٚ  تٍهِٔفد هذك ثالثٜ نمقر: حيرف ظذ ادح َّ

 ظذ شٌٔؾ اجلِّٜ.

نمر ًؾر ًٜ نق اُٞ ت  ٔٝ افزلجٜٔ حتك » ♀نمٚ اخلرلج مـ افٌٔٝ ؾ٘ق افٌْل 

د فُـ جيقز هلٚ اخلرلج فٔاله فِيلرةد شظِٔٓٚ ضر ؾٔجقز هلٚ اخلرلج َْيض اّجؾد وُ وذا ـٚق 

لنمٚ افْٓٚر ؾٔجقز هلٚ اخلرلج حلٚجٜد مثؾ افًّؾد مثؾ افتًقؾد ُ فٌركد  ًْل افتًقؾ ّجؾ 

ا جيقز هلٚ  ٚ ص   ه ٜه مروه ء حٚجٔٚت افٌٔٝد جيقز هلٚ اخلرلج لنق تًقدد نمٓٚ وذا ـٕٚٝ مر و ذا

 ٚفْٓٚر ثؿ تًقد لهُذا.نق تذهٛ فز ٚرهتٚ  

ة : افتل حيرف ظِٔٓٚ ت افز ْٜ ؾٓق مٚ جٚء ت ح  ٞ مٚ جٚء ت ح  ٞ نف ظىٜٔ نمٚ احلراف ادًح َّ

 ُّ امرنة ظذ مٔٝد ؾقؾ ثالث»ؿٚـ:  ♀ؾٔف: نق افٌْل 
نن: ُ  شُ ح »ؿقفف:  شُ ًحٌ

ظذ ؽر افزلجد ؾقؾ  حيؾد ـًم جٚء ت  ًض ن ٍٚظ احل  ٞد لهذا   ـ ظذ ننف حيرف ا ح اد

د ؾ ـ ظذ ننف جيقز ا ح اد ثالث فٔٚـ ؾٖؿؾ ـًم ؾًِٝ  ا ثالثد لنمٚ افزلجد ؾٖر ًٜ نصٓر لظؼه

 حًْٔم مٚت نخقهٚ. ▲نف نحٌٌٜٔ 

ٝى ؾقؾ ثالثد وُ ظذ زلج نر ًٜ نصٓرى لظؼا » ةو ظذ مٔد د هذك هل م ة شؿٚـ: ُ ًح ُّ امرن

ظْٓٚ زلجٓٚد ومٚ نق تُقق حٚماله نل فًٔٝ  حٚمؾد ؾ٘ق  ظ ة ادتقأَّ ظْٓٚ زلجٓٚد ؾّـ مٚت

ـٕٚٝ حٚماله ؾً هتٚ حتك توع آِٚد ضٚفٝ اد ة نل ؿًكتد  ًْل ؾقؾ نر ًٜ نصٓر نل نؿؾد 

د  ا  لظؼه
هتٚ نر ًٜ نصٓرى د دخؾ  ٚ زلجٓٚ نل مل   خؾ ُ ؾرؾد ؾ٘ق ظ َّ لنمٚ وق ـٕٚٝ حٚئاله

 لـٔػ ًحًٛ افً ة  

 ق: ّهؾ افًِؿ ضر َتٚ
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ٚد لً زاد ؾًٌوٓؿ  َقـ د  ًْل: ًحًٛ ـؾ صٓرى حًيًٛ ثالثغ  قمه ٜه : ًحًٛ اّصٓر ـٚمِ

ٚد وُ وذا ـٚق لؾٚة افزلج ت نلـ افنٓر  ٜه لثالثغ  قمه ظِٔٓٚ ظؼة نيٚفد ؾُٔقق ادجّقع مٚئ

 افَّرند ؾ٘ ٚ اُٞ نر ًٜ نصٓر ؿّر ٜ لتز   ظؼة نيٚف.

لهل افتل ظِٔٓٚ افٍتقمد ن ٚ اُٞ نر ًٜ نصٓرى ؿّر ٜد : افرلا ٜ افثٕٜٚٔ مـ مذهٛ نا 

ٜه نل ٕٚؿهٜد ؾ٘ذا مٚت زلجٓٚ ت افٔقف افًٚذ مـ صٓر ادحرفد ؾتُّٞ  ٍرد  ءو ـٕٚٝ ـٚمِ شقا

لر ٔعد لر ٔعد لمجٚد اّلـد لتز   ظِٔف  ًؼة نيٚف ؾتخرج مـ افً ة ت  قف افًؼ ـ ت افًٚظٜ 

.ٚ  افتل مٚت ؾٔٓٚ زلجٓٚ اٚمه

لتز   ظِٔٓٚ ظؼة نيٚفد لهق افَقـ اّلـ لاّحقط.و ٚ  ذق اُٞ ومٚ مٚئٜ لظؼ ـ  قمه

 لومٚ نق اُٞ نر ًٜ نصٓر ؿّر ٜ َٕهٝ نل زادتد  ٌضد افْير هؾ مٚت زلجٓٚ نلـ

 افنٓر نل  خركد ثؿ تز   ظِٔف  ًؼة نيٚف.

 لافٍتقم ظذ افثٚيد لاّلـ هق اّحقط.

ة ثالثٜ نصٔٚء: د   ن  تُِؿشلُ تٌِس»ؿٚـ:   ظـ افز ْٜد لافز ْٜ ادحرمٜ ظذ ادٌح َّ

  .  ز ْٜ   قى

  .  لز ْٜ حعى

 .لز ْٜ فٌٚس 

: ُ توع مٚ  تذلؾ  ف افقجفد ـٚفُحؾد لادُٔٚجد لؽركد لاخلوٚب افذن هق ز ْٜ افٌ ق

ء ت   هيٚد لت صًرهٚ.  احلَّْٚ

ة صًرهلمـ ز ْٜ اجلً  ٌَغد ؾال تهٌغ ادًح َّ ٚد ؾال تهٌغ مْف صٔئهٚد : افهد ٚد لفق ـٚق ن ٔوه

حيرف ظِٔٓٚ نق تهٌغ صًرهٚد هذا افْقع اّلـ مـ افز ْٜ ادحرمٜد لهل ز ْٜ افٌ ق  نّؾ 

ٌَغد لاخلوٚب ت   هيٚ. ٚ افهد  افُحؾد لندلات افز ْٜد ل نّؾ نيوه
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 : ز ْٜ احلع.افْقع افثٚي مـ افز ْٜ

ٔبٚ ت جٔ هٚد  تؿد نل ؾٔحرف ظِٔٓٚ نق تٌِس ًحِ نن ظذ   رهٚد نل ؾتيخٚتى ت   هيٚد نل خقا

د لوًٕم   نل ؾوٜد لنمٚ مٚ فٔس  ًحعٍّ
ٛى ٕقعى مـ ننقاع احلًعد ؾٔحرف ظِٔٓٚ نق تٌِس احلًع مـ ذه

ٚ: ـٚفًٚظٜ لفًٔٝ مـ افذهٛ لافٍوٜ ؾ٘ ٚ جٚئزة. َه َِّ   ُقق ًد

ؼ ز ْٜ افىٔٛد ؾٕ٘ف جيرف ظِٔٓٚ : ننف حيرف ظِٔٓٚ ـذفؽ  ٚ  تًِافْقع افثٚفٞ  ٚ حيرف ظِٔٓٚ

ٚء ابً -افىٔٛ ت    ٚ لت ثق ٚ ـذفؽد لشٖٔيت   ت احل  ٞ. -وٌَق صي

 ؿِْٚ: ز ْٜ افٌ قد لؿٔؾ: ز ْٜ احلع.

 : وزينة اللباس المحرمة شوئان فقطد لافز ْٜ افثٚفثٜ هل ز ْٜ افٌِٚس

ٜى مًٓم ـٚق فقٕف - ؾ  ف ظْ  افًْٚءد وذا نـؾ ثقب ز ْ َّّ رادت نق ترج دْٚشٌٚت اجلًمـد د تتج

ة فزلجٓٚ ظٚدة.  نل تتز ـ  ف فزلجٓٚد مـ مال س افز ْٜ افتل تًٌِٓٚ ادرن

ٚ  ِققى  ُقق مـ اّفقاق لافْقع افثٚي مـ ثقب افز ْٜ ادْٓل ظْف - : ـًؾ مٚ ـٚق مهٌقؽه

ة ؾَط. ة ادح َّ  افٍٚحٜد هذا هق ادحرف ظذ ادرن

ٚلُ ت»ٕٖخذ مـ احل  ٞد ؿٚـ:  ًٌقؽه ٚ»د ؿقفف: شٌِس ثق هٚ مه ًٌقؽه ًٕتٍٔ  مْف: ثقيب افز ْٜ  شمه

ٜه ؾٓق درف  ادحرمٜ ادهٌقغ  ِققى ؾٚتحد لافْقع افثٚي: ادهٌقغ ّجؾ افز ْٜد ؾُؾ مٚ ـٚق ز ْ

ٚ»ؾُٔقق ؿقفف:  مـ  ٚب افق ػ اّؽٌٌِلد ُ مـ  ٚب افق ػ افىردند ؾُؾ ثقب  شمهٌقؽه

ٚد لوًٕم تٌِس افثقب ادًتٚد افذن تٌِس ظْ  افًْٚء  ز ْٜ لفق ـٚق ن ٔض ؾٕ٘ف  ُقق  ْقظه

 ادًتٚدات.

ٛى » ؿٚـ: َه  .شوُ ثقب ظي

ٜى مًْٜٔد  هذا مًتثْكد لثقب افًهٛد هق: افثقب افذن ـٚق ً هٌغ ظْ  نهؾ افّٔـ  ىر َ

 اخًتِػ ؾٔف:
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ـو ؿٔؾ فُْف ؤًػ. َهٛ هق افذن ً ٌغ ؿٌؾ ًٕجفد لهذا ؿق ًي  ؾَٔؾ: وق ثقب اف

ٕف لؿٔؾ: و َهٛ هق افذن ً ٌغ لهق مر قطد ؾ٘ذا ًؾؽَّ ر ٚضف ـٚق  ًض ن قا ًي ق ثقب اف

ٚد ؾال  ُقق مجٔاله ـًمـ اجلًمـ. ٕف فٔس مهٌقؽه ٚد ل ًض ن قا  مهٌقؽه

د ؾٕ٘ف لظذ ذفؽ ؾْٕ٘ٚ َٕقـ ـى ٜه فًٔٝ ٌ ٌٌٜ مجٚ ٕهٚ فٔس ؾٚحهٚ نل ٌ ٌٌ : وق ـؾ مهٌقغى فق

ٕهٚ  ف.   ُقق مٖذل

ٚد نخذ  ًض نهؾ افًِؿ    فْٚش لُ تُتحؾ» ؿٚـ: َه ظذ: نق ادرنة حيرف ظِٔٓٚ افُحؾ مىِ

ءه ـٚق فًالجى نل فٌركد فُـ جٚء ت ح  ٞ نف شِّٜ ا  ٚحٜ فًالجد ؾَْقـ: حًيّؾ ادىِؼ  شقا

ـو ظذ مٚ ؿٌِف فقرلد ح  ٞ نف شِّٜد لهذا  ظذ ادَٔ د لمٚ جٚء مـ  ل فًِالجد ؾٓق دّق

حف ادردالن ت  حؾ ؾَط فًِالجد لفٌر افًالج ُ ل ْٚءه ظِٔفد ٕهٚؽ""ا افذن رجَّ ًُ : ؾٔجقز اف

جيقزد لمـ ذط افًالج: نُ  ُقق فف    ؾد لحٔٞ ًلج ت اِق ًؿىر افًٔقق اّدل ٜ ادًرلؾٜ 

 ظْ  اّضٌٚء ؾ٘ ٚ ـٚؾٜٔ.

ٌهٚ» ؿٚـ: ٌهٚ  ٌ  ٚد ؾتًِّف  ٚفٌؼةد نل تشلُ اس ضٔ ة نق اسَّ ضٔ ثق ٚ  د نن حيرف ظذ ادرن

:  ٚفزظٍراقد ؾ٘ق  ٚد لـٔػ  ُقق ذفؽ  ؿٚفقا ٚد نل ضًٚمه افذن  تحرؿ  حرـتٓٚد نل نق اًف ًذ ه

ٌهٚد جيًِقٕف ت نضٔٚ ؿد  ؾ هق مـ نؽذ ضٌٔٓؿد ؾٖـِف مـ  د افًرب جيًِقٕف ضٔ ٛو افزظٍراق ضٔ

ة مـ نـؾ افزظٍراقد هذا ؿقهلؿ. ؾُّفد ؾُٔقق فف نمرد ؾًتّْع ادٌح َّ  ـًمـ افسَّ

رت» ؿٚـ: ًٓ  نن: مـ حٔوتٓٚ. شوُ وذا ض

طد افًَط: هق افٌخقرد نل نطٍٚر: ٕقعو مـ  شًٌٕذةه » ًَ ٜه مـ ًؿ د نن: ؿىً ًٌٕذةه نن: نخذت 

افىٔٛد لهذا افىٔٛ افذن هق مـ اّطٍٚرد ؿٔؾ: فٔس ادَهقد مْف رائحتفد لوًٕم ادَهقد مْف: 

 ؾ افىٔٛ رء مْف وُ ت حٚفتغ:وذق ُ حيؿىع رائحٜ احلٔضد  ً  ذفؽد ؾٓذا مًْك افىٔٛد 
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ٕهٚ  ُقق ت افٌٔٝ احلٚفٜ اّلػ : وذا ـٚق  زافٜ رائحٜ ٕتْٜد ومٚ ت افٌٔٝد نل ت ادال سد نحٔٚ

ر افٌٔٝ: ّجؾ وخراج هذك افرائحٜ َٕقـ: جيقز. ًٌٔخَّ  رائحٜ ؿ   ُقق ضٌ  ضًٚفى فٔس  ٚحلًْٜد ؾ

 افرائحٜ افْتْٜ.وذق افىٔٛ هْٚ فٔس ّجؾ افتىٔٛد لوًٕم  ذهٚب 

اد لوًٕم فَىع احلٚفٜ افثٕٜٚٔ افتل جيقز : وذا ـٚق ؽر مَهقد افىٔٛد مثؾ اّضٓٚر فٔس مَهقده

اف فد لرائحتفد لمثِف افهٚ قق افذن ً ًتخ ف ُ فٌرض افتىٔٛ لوًٕم  زافٜ افقش  لمثِف 

 افنٚمٌق.

 

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
تف لإتٍ» :¶ عُس عٔ عبد اهلل بٔ-383 ؾ افٌْل ؾٍرَّ  دمـ لف هٚ كنق رجاله ُظـ امرن

 زٚاٙ أمحد ٚايػٝدإ. ش ًْٔٓم لن حؼ افقف   ّٚف ♀

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ٚػي نلرد ادهْػ  ًي ٌايًف اًب تي دك افىالؾ لا ح اد فًٌٌغ: ري   ٚب افًِٚق  ً  و را

رؿؼؼٜد ؾرؿؼؼٜ افُْؼؼٚح  ؼؼغ افؼؼزلج لزلجتؼؼفد ؾْٚشؼؼٛ نق ا : نقَّ الطههبب األٔه ًٍ فًِؼؼٚق نحؼؼ  نشؼؼٌٚب اف

 تُقق  ً  افىالؾ.

ف ثّرة افُْٚح هق وثٌٚت ًٕٛ افقف د لافًِٚق  تًِؼ  ف  ًض اّحُٚ : نقَّ الجاٌ٘ ٔاألوس

 ادتًَِٜ  ٚفًْٛ.

ة لإتٍؼؼك مؼؼؼـ  نقَّ » ¶نلـ حؼؼ  ٞ نلردك ادهؼؼْػ حؼؼؼ  ٞ ا ؼؼـ ظّؼؼر  رجؼؼؼاله ُظؼؼـ امؼؼؼرن

ةد ؾٔنؼؼؼٓ   :افًِؼؼؼٚق دشلفؼؼؼ هٚ هؼؼؼل صؼؼؼٓٚداتو مٗـؼؼؼ اتو  ؼؼؼٖيًمقى  ٌتؼؼؼ ئ  ؼؼؼٚ افؼؼؼزلج ثؼؼؼؿ تؼؼؼٖيت  ًؼؼؼ ك ادؼؼؼرن

افؼؼزلج نر ؼؼع صؼؼٓٚدات  ؼؼٚب ننؼؼف  ؼؼٚدؾو ؾؼؼًٔم رمٚهؼؼٚ  ؼؼف مؼؼـ افتّٓؼؼٜ  ٚفزٕؼؼٚد ثؼؼؿ  ؼؼٖيت  ًؼؼ  ذفؼؼؽ  نؼؼٓٚدة 

ؼؼٚ ؾؼؼًٔم اهتّٓؼؼٚ  ؼؼفد ثؼؼؿ تؼؼٖيت هؼؼل  ًؼؼ ك  ؼؼٖر ع صؼؼٓٚدات: ؾٔجؼؼٛ  خٚمًؼؼٜ نق فًْؼؼٜ اب ظِٔؼؼف وق ـؼؼٚق ـٚذ ه

 ؾٔٓٚ ادقاُة  ٖق  ٌ ن افزلج ؿٌؾ افزلجٜ.

: ننف جيٛ نق  ُقق نمٚف احلٚـؿد نن تالؾظ  ٚفًِٚق ظْ  ؽؼر احلؼٚـؿ ُ نمؼر فؼف لُ األوس الجاٌ٘

 ثّرةد ُ ت ؾرؿٜ لُ ت ًٕٛ.

  باُب 
 
 عانإلل
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االجالهح  األوس ُ  ؼ  مؼـ لجؼقد هؼذك ادَ مؼٜ مؼٚ  وذاه  د: ننؼف ُ جيؼقز افًِؼٚق وُ  َّ مؼٜ مّٓؼٜ جؼ ه

د  ؼؼؼؾ ُ  ؼؼؼ  مؼؼؼـ لجؼؼؼقد هؼؼؼذك هؼؼل  نق   قجؼؼؼ  مقجؼؼؼٛ افًِؼؼؼٚقد فؼؼؼٔس فُؼؼؼؾ زلجؼؼؼغ نق  تالظْؼؼٚ ا تؼؼؼ اءه

  ادقجٛد لمقجٛ افًِٚق لاح و مـ نمر ـ ؾَط ُ  قج  ؽرمهٚ:

 ومٚ درن ح  افَذؽ ظـ افزلج. -

 لومٚ ٍٕل افقف . -

تؼؼف افرجؼؼؾ  رمؼؼل امرن  : درن حؼؼ  افَؼؼذؽد لهؼؼق افؼؼذن جؼؼٚء ت ـتؼؼٚب ابد لهؼؼق نقَّ افٕجههب األٔه

ة نمؼؼٚف افَوؼٚء تىٚفؼٛ  ٘ؿٚمؼؼٜ حؼ  افَؼؼذؽ ظؼذ افؼؼزلجد ؾٔؼٖيت افَؼؼٚيض   ٚفزٕؼٚ ثؼؿ  ًؼؼ  ذفؼؽ ترؾؼؼع ادؼرن

 ل ر افزلج  غ ثالثٜ نمقر:

 .ومٚ نق  ثٌٝ-1

 .ح  افَذؽ دلومٚ نق جيِ  ثًمٕغ جِ ة ظذ طٓرك-2

 .لومٚ نق ً الظـ-3

ا  ٛ افًِؼؼٚق ت هؼؼذك افهؼؼقرة  ؼؼغ هؼؼذك اّمؼؼقر افثالثؼؼٜد ؾُٔؼؼقق مقجؼؼ -نن افؼؼزلج-ؾُٔؼؼقق  ؼؼره

 هذك احلٚفٜ اّلػ. .درن ح  افَذؽ ظـ طٓرك

ةه ثؿ وق هذك ادرنة اِٝ للف ت ظذ  :افٕجب الجاٌ٘ لهق ٍٕل افقف د وذا تزلج رجؾ امرن

 ذا افقف  لفق حليٜ لاح ةد فق نؿر حليٜ  ؾراصفد لمل ً َرد  إتٌف هْٚ مًل ؾٓذا افؼط مٓؿد مل ً َرَّ 

   ٌَؾد  ؾ افًًِمء  َقفقق: فق ًهْدثؿ نراد  ً  وس دؿٚئؼ نق  ٍْٔف ُ  ً  دًؿ هق ا ْفٕ :لاح ة لؿٚـ

 ف ظـ  ّنف نؿرَّ  :مزلؿد ؾَٚـ:  ٚرؿ اب ؾٔؽد فٔس فف نق  ٍْل افقف  : ٚفقف  ؾٌَؾ افتْٓئٜ ؿٔؾ فف

 ًٍٕف لُ ً ٌَؾ افٍْل  ً  ا ؿرار.
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 دنل مؼـ حؼؼغ  ًِؼؿ  قجؼؼقدك د  قفؼ غدتؼفد ؾّؼـ حؼؼ ؼف  ًؼؼ  لُ : نُ ً َؼؼرَّ إّذا وههَ غههسي ٌفهه٘ الٕلههد

ؾ  ٔؼؼُْؿ  ًؼؼ  افًِؼؼٚقد ؾؼؼرد  ىٚفؼؼٛ ٍٕٔؼؼف ؾرؾؼؼع نمؼؼٚف افَؼؼٚيض هؼؼذا افقفؼؼ  فؼؼٔس مْؼؼفد ؾَٔؼؼقـ افَؼؼٚيض: نً 

ًٔالظـ ل ز   ت فٍظ افًِٚق ة فٔس لف كهذك لنق هذا افقف  افذن ننجٌتف  دؾ   .ادرن

ؼؼٚ فًِؼؼٚقد  ؼؼؾ وق مؼؼـ ٌه ة ؾِؼؼٔس مقج تؼؼف لمل تتؼؼٛ فزمؼؼف نق ً ٍٚرؿٓؼؼٚ ٕؼؼٝز لنمؼؼٚ  ؼؼرد زٕؼؼٚ ادؼؼرن  :امرن

نن ـٍؼؼؼٚءة افؼؼؼ  ـ ت افُْؼؼؼٚح  ؼؼؼغ افؼؼؼزلجغد جيؼؼؼٛ نق  ٍٚرؿٓؼؼؼٚد لجيؼؼؼقز فؼؼؼف لوق ـؼؼؼٚق  دفٍَؼؼؼ  افٍُؼؼؼٚءة

فُؼؼؼؼؼـ اّلػ نق  ٍٚرؿٓؼؼؼؼٚ ا تؼؼؼؼؼ اءه مؼؼؼؼـ ؽؼؼؼؼؼر ؾؼؼؼؼ اءد مؼؼؼؼؼـ ؽؼؼؼؼؼر نق  دِٓٚ فتٍتؼؼؼؼ نًٌوؼؼؼؼؼخؼؼؼؼالؽ اّلػ نق  ي 

ا ظرؾْٚ افًِٚق  ٍتفد لظرؾْٚ مد ِٓٚ فتٍت نًٌو  ي   قجٌفد لهق مـ نهؿ ادًٚئؾ.وذه

تؼؼف لإتٍؼؼ  :¶ٕؼؼٖيت فِحؼؼ  ٞ: ؿؼؼٚـ ظٌؼؼ  اب  ؼؼـ ظّؼؼر   دمؼؼـ لفؼؼ هٚ كنق رجؼؼاله ُظؼؼـ امرن

 نن  ً  افًِٚق: ّنف ُظـ.  ش ًْٔٓم♀  ؾٍرؾ افٌْل » ؿٚـ: وق هذا افقف  فٔس مْلد

ٌهٚ فٍِرؿؼؼٜ وذا ـؼؼٚق افًِؼؼٚق  احلؼؼٚـؿ  حُؼؼؿ احلؼؼٚـؿد لفؼؼق مل  َؼؼؾ لفؼؼذفؽ وق  ؼؼرد افًِؼؼٚق  ُؼؼقق شؼؼٌ

ُه  ٜ ادتالظْغ""ؾُٕٚٝ ًشَّْ ؿٝ  ًُْٔمد ؿٚـ افزهرن: ؾرَّ  ة حؼال لهق افتٍر ؼ  ًْٔٓمد ؾؼال تُؼقق ادؼرن

ؼؼٚ  خؼؼر دلُ هؼؼق حؼؼالـ هلؼٚ دفِؼزلج نـؼؼذب  هؼؼق نل د ؼؾ لفؼؼق نـؼؼذ ٝ ًٍٕؼٓٚ دلفؼؼق تزلجؼؼٝ  ًؼ ك زلجه

ؼًٕؿ ننٚ ـٚذب ؾًٔم اهتّتً  :لؿٚـ دًٍٕف نن  دُؼٚح ُ حرمؼٜ حؼر ؿحرمؼٜ ٕ د ةٓٚ  ؼفد احلرمؼٜ  ٔؼًْٓم مٗ َّ

 درمٜٔ.

ا هؼؼؼؼذا مًْؼؼؼؼك ؿقفؼؼؼؼف "ؾُٕٚؼؼؼؼٝ ًشؼؼؼؼْٜ ـؼؼؼؼًم ؿؼؼؼؼٚـ افزهؼؼؼؼرن:  ش ٔؼؼؼؼًْٓم♀ ؾؼؼؼؼرؾ افٌْؼؼؼؼل »  :وذه

ٜو ظِٔؼؼؼؽهؼؼؼل درَّ »ؿؼؼؼؼٚـ:  ♀د ًٕؼؼؼٛ افًٍؼؼؼؼؾ فٍِرؿؼؼؼٜ ُ ّق افٌْؼؼؼل ادتالظْؼؼؼغ" د لوٕؼؼؼؼًم شمؼؼؼؼ

د ؾؼؼٚ ذق لاّمؼؼر  ؼؼٚفتالظ ـ  ؼؼغ افٍرؿؼؼٜ  ؼؼذات افؼؼتالظـ  ؼؼغ افؼؼزلجغد لُ تالظؼؼـ وُ  حُؼؼؿ حؼؼٚـؿى

رؿٜد لف دافزلجغ ًٍ  شؾٍرؾ افٌْل  ًْٔٓم»نخذٕٚ مـ ؿقفف:  ذانل  ٚفًِٚق  غ افزلجغ هذا هق وذقو  ٚف

 َُّ لن حؼؼؼؼؼ افقفؼؼؼؼ  » ُّؼؼؼؼـ نق  ؼؼؼؼتالظـ افزلجؼؼؼٚق خؼؼؼؼٚرج ادحُّؼؼؼؼٜد ثؼؼؼؼؿ ؿؼؼؼؼٚـ:  د ُ فًؼؼؼٚق وُ  حؼؼؼؼٚـؿن

 نن ننف ٍٕك ًٌٕف مـ ن ٔف. دش ّٚف
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ا ـؼؼؼؾ مقفؼؼؼقدى  قفؼؼؼ  ظؼؼؼذ ؾؼؼؼراٌش زلجٔؼؼؼٜ ُ   ُّؼؼؼـ نق ً ٍْؼؼؼك مؼؼؼـ هؼؼؼذا افًْؼؼؼٛ مؼؼؼؼـ اّب وُ وذه

  ؼضغ:

  ف. افؼط اّلـ: نُ  ُقق ؿ  نؿرَّ 

 افؼط افثٚي: نق  ُقق  ً  افًِٚق.

ٚ َه   ف. ُ  ْتٍل   لق فًٚقد لُ  ْتٍل وذا نؿرَّ  دؾ٘ق اختؾ لاح  مـ اّمر ـ ؾال  ْتٍل مىِ
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 )المتن(
افقفؼؼؼ  فٍِؼؼؼراشد لفًِؼؼؼٚهر »ؿؼؼؼٚـ:  ♀ إٔ زضدددٍٛ اهلل  ▲ عدددٔ عا٥ػددد١ -383

 رلاك ا مٚف نا  لافنٔخٚق. شاحلجر

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
ا ـؼؼؼؼٚق ن :افقفؼؼؼؼ  شافقفؼؼؼؼ  فٍِؼؼؼؼراش»: ♀ؿؼؼؼقـ افٌْؼؼؼؼل  لؿقفؼؼؼؼف  دننثؼؼؼؼك لنن ادقفؼؼؼؼقد ذـؼؼؼؼره

 :لافذن  قف  ظذ افٍراش اثْٚق  ظذ ؾراصفد فٌ نن دـ لً  دشفٍِراش»

  ٌٌمِؽى  راًش ومٚ ؾ. 

  ٌراًش ظَ .نل ؾ 

ٚد لنمٚ وذا مل  تنَّ : اّمٜ وذا لف ت لؿ  تنَّ ففساش اِفم   م  ٚ مٚفُٓٚد ؾ٘ ٚ  ٚرت فف ؾراصه

ٚ ا متك ً ًْٛ افقف  فًِٔ   وذا ـٚق ؿ  لضئٓٚ ل ٚرت فف ؾراصه  د ٚ ؾ٘ق افقف  ُ ً ًْٛ ففد وذه

 ِرا ٔاحد.

 : ؾراش ُٕٚح افزلجٜٔ.الجاٌ٘

ٚ فِؼؼزلج وُ ـؼؼًم ؿِؼؼٝ فُؼؼ ت ظؼؼذ ؾؼؼفٌؼؼؾُؼؼؾ مؼؼـ لً  ؿٌؼؼؾ  ؿراش افزلجٔؼؼٜ ؾؼؼ٘ق افقفؼؼ   ُؼؼقق مًْؼؼق ه

 ؼؼؼؼؼف افؼؼؼؼؼزلجد فُؼؼؼؼؼـ مؼؼؼؼؼٚ مًْؼؼؼؼؼك ؾؼؼؼؼؼراش  ذـؼؼؼؼؼرت فُؼؼؼؼؼؿ ؿٌؼؼؼؼؼؾ ؿِٔؼؼؼؼؼؾ لمل  َؼؼؼؼؼرَّ ـؼؼؼؼؼًم وذا إتٍؼؼؼؼؼك  ًِؼؼؼؼؼٚقد  :ؿِٔؼؼؼؼؼؾ

 افزلجٜٔ  إيرلا مًلأ 

ٚ ؼؼٚ  ؼؼحٔحه افُْؼؼٚح افؼؼذن  :ل ِحؼؼؼ  ٚفُْؼؼٚح افهؼؼحٔح دافؼؼؼط اّلـ: نق  ُؼؼقق افُْؼؼٚح ُٕٚحه

ؼؼؾٔؼؼف صؼؼٌٜٓد نل ا ٌي ًٔث ٝ  ؼؼف فؼؼقطء افنؼؼٌٜٓ ؾؼؼ٘ق ُٕؼؼٚح افنؼؼٌٜٓ للطء افنؼؼٌٜٓ مِحؼؼؼو  ٚفُْؼؼٚح افهؼؼحٔح ؾ

  :افًْٛد لطء افنٌٜٓ

  .ؿ   ُقق لطء صٌٜٓ ظَ 

 لؿ   ُقق صٌٜٓ ؾًؾد لؿ  تُِّْٚ ظْٓٚ ت درسى شٚ ؼ.
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 : لهق ؾراش افُْٚح.القٗد الجاٌ٘

ؼٚد ة ؿ  لفؼ ت افقفؼ  ّؿؼؾ مؼ ة احلّؼؾ لجق ه ةه  ننف ُ    نق تُقق ادرن ؾِؼق نق رجؼاله تؼزلج امؼرن

ؾؼؼؼ٘ق افقفؼؼؼ  ُ  دؿؼؼؼؾ مؼؼؼـ شؼؼؼتٜ نصؼؼؼٓر ّٚ ؿؼؼؼٚـ:  ًْؼؼؼل دنل صؼؼؼٓر ـ دنل صؼؼؼٓر دثؼؼؼؿ لفؼؼؼ ت  ًؼؼؼ  نشؼؼؼٌقع

 ً ًْٛ فف.

 دافًًْمق  ـ ثٚ ؼٝ ا مؼٚف -ظِٔف راٜ اب-اشتثْك ن ق حٍْٜٔ افًًْمق  :ت ؿقـ نـثر نهؾ افًِؿ

نن ؾجؼؼؼر  ؼؼؼٚ ؿٌؼؼؼؾ  دقفؼؼؼ  مؼؼؼـ مؼؼؼٚء افؼؼؼزلجلهؼؼؼل رلا ؼؼؼٜ ظؼؼؼـ ناؼؼؼ  ؾؼؼؼًٔم وذا ـؼؼؼٚق اف دلاؾَؼؼؼف ن ؼؼؼق اخلىؼؼؼٚب

افُْٚحد ثؿ ظَ  ظِٔٓٚ ؾقف ت ّؿؾ مـ شتٜ نصٓرى ؾٕ٘ف ً ًْٛ ففد ؾَط هذك افهقرة اشؼتثْٚهٚ ن ؼق 

رلا ؼٜ لجٔٓؼٜ افللاؾَف ن ق اخلىٚب لهل لجٔٓؼفد هؼذك  دحٍْٜٔ ت رلا ٜ لفًٔٝ دائًمه َِٕٓٚ ادقؾؼ

ا ا فؼؼؼف: افًِؼؼؼًمء    ّؿؼؼؼؾفٌؼؼؼمؼؼؼٚ ظؼؼؼ ا ذفؼؼؼؽ ُ ً ًْؼؼؼٛ افقفؼؼؼ  وذا لً  دجؼؼؼ ه ؼؼؼٚد فؼؼؼٔس لفؼؼؼ ه َه مؼؼؼـ شؼؼؼتٜ نصؼؼؼٓر مىِ

   ّؿؾ مـ شتٜ نصٓر مـ ومُٚق افقطء.فٌ ّنف لً  : ْتٍل  ال فًٚق دُ حيتٚج وػ فًٚق  : َقفقق

 :نن شفًِؼؼؼٚهر احلجؼؼؼر»ًْؼؼؼٛ فٍِؼؼؼراشد لؿقفؼؼؼف:  ً  :نن شافقفؼؼؼ  فٍِؼؼؼراش» :♀ؿقفؼؼؼف 

ة ؾٖنجٌؼؼٝ ادؼؼرن  :ٔبٍههاٞ عمههٜ ذلهه   افؼؼزايد  ا لنمٌؼؼٝ احلّؼؼض افْؼؼقلن فؼؼق نق رجؼؼاله زٕؼؼك  ؼؼٚمرن ة لفؼؼ ه

ؼؼٚ  ؼؼؾ ً ًْؼؼٛ فهؼؼٚحٛ افٍؼؼراشد  ؼؼؾ نؼؼلاف َه ٌف اخلَِؼؼل  ٖنؼؼف ا ؼؼـ فؼؼف ؾؼؼال  ًْؼؼٛ فؼؼفد مؼؼٚ ً ًْؼؼٛ فؼؼف مىِ

 ٚ ُ ً ًْٛ ففد ؾقف  افًِٚق ُ ً ًْٛ فِزاي.ؾٕ٘ف نيوه  دحتك فق إتٍك مْف  ٚحٛ افٍراش  ًِٚق

ظؼذ افهؼٍٜ افًؼٔئٜ جٚء افقف   ش غ افرجؾ لادرنة♀ُظـ افٌْل »لفذفؽ ملٚ جٚء 

 دفؼؼؼؼٔس فؼؼؼؼف وُ احلجؼؼؼؼر ر ؼؼؼؼفد ؾٚفًؼؼؼؼٚه ♀مؼؼؼؼع ذفؼؼؼؼؽ مل  ِحَؼؼؼؼف افٌْؼؼؼؼل  دنن ظؼؼؼذ  ؼؼؼؼٍٜ ادؼؼؼؼتٓؿ

: هؼؼذك  ؼؼٚرت مؼؼثاله شفًِؼؼٚهر احلجؼؼر» :ؾؼؼرجؿ  ٚحلجؼؼٚرةد لؿقفؼؼف ـؼؼًم ؿٔؼؼؾ  ٍٔؼؼف افؼؼسابد ملؼؼٚ  دد ؿؼؼٚفقا

ِؼؼؼف لمث دهؼؼؼذك ـِّؼؼؼٜ ؿؼؼؼ  تُؼؼؼقق حََٔؼؼؼٜ لفُْٓؼؼؼٚ ن ؼؼؼٌحٝ مؼؼؼثاله  د" ٍٔؼؼؼف افؼؼؼساب" : َؼؼؼٚـ  رجؼؼؼؾ افًٌٔؼؼؼ 

َـّ شفًِٚهر احلجر»  اّ ؾ ننف مًتحؼ فِرجؿ. د ؿ  ً رجؿ لؿ  ُ  ًرجؿد فُ
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ا ادَهقد مؼـ هؼذا نق ـؼؾ  ءه زٕؼك  ؼٚ لهؼل ذات زلجى زوذه  شؼقا
ةى نل زٕؼك  ؼٚ لهؼل ؽؼر  داقى  ؼٚمرن

ٜى  ؼٚد ـؼًؾ لفؼؼ  حًيّؼؾ  ؼف ت حؼٚـ افزٕؼؼٚ  دمزلجؼ َه ؾؼ٘ق افقفؼ  ُ ً ًْؼٛ فؼؼف افؼذن اِؼٝ  ؼف حؼؼٚـ افزٕؼٚ مىِ

ؾؼؼًٔم  :ايذِؼؼقُظؼؼـ نيب حٍْٔؼؼٜ للاؾَؼؼف ن ؼؼق اخلىؼؼٚب اف دٛ فؼؼفد وُ افهؼؼقرة افتؼؼل ذـؼؼرت فُؼؼؿؾؼؼال ً ًْؼؼ

وذا اِؼؼٝ  ؼؼف  ًؼؼٍٚحى ثؼؼؿ ظَؼؼ  ظِٔٓؼؼٚ ؿٌؼؼؾ افؼؼقُدةد ؾٕ٘ؼؼف ً ًْؼؼٛ فؼؼفد هؼؼذك افهؼؼقرة ادًؼؼتثْٚة افتؼؼل ؾٔٓؼؼٚ 

 خالؽد لمٚ ظ ا ذفؽ ًحُل ومجٚع.

ٚ ظـ افٌْ :ٖبقٜ وَ ذل  هٕزٚ ٔط ْـٚق  »: ♀ل مٚ جٚء نق ظّر لرلن ؾٔف مرؾقظه

ة ؿٌؾ ا شالف ثؿ  ً   :اجلٚهِٜٔ دشَٓؿِحن ْٚء اجلٚهِٜٔ  ّـ اشت نن ؿٌؾ ا شالفد ؾّـ ؾجر  ٚمرن

ذفؽ جٚء ا شالف ؾٖراد نق  ًْٛ افقف  فف لُ ؾراش مْٚزعو ففد ؾٕ٘ف ً ًْٛ ففد فِح  ٞ افذن 

ٚمرنة لهق ؽر ؾًٌض افْٚس  ُقق ؿ  ؾجر   دذـرت فُؿد لت حُّف مـ ـٚق ؿٌؾ وشالمف هق

ّق  :ًٕؿ جيقز اشتِحٚؿف :ثؿ ً ًِؿ  ً  ذفؽد ؾَٔقـ هؾ هذا افقف  لف ن  َٕقـ دمًِؿى 

ة افتل ننجٌٝ افقف  ـٕٚٝ ؿٌؾ ا شالف ٔط ْـٚق  » ♀لؿ  ـٚق افٌْل  دافٍجقر  ٚدرن

  .شٓؿ ت ا شالفحَن ْٚء اجلٚهِٜٔ  ّـ اشتِ

 َؼؼٚـ:  ًؼؼض افٌِؼؼ اق لخٚ ؼؼٜ ت  ًؼؼض  ًلا شؼؼالف ومؼؼٚ نق  ُؼؼقق فُِؼؼؾ نل ِحؼؼٚد افْؼؼٚسد لؿؼؼ 

ؾال  ًرؾؼقق افٍجؼقر مؼـ ؽؼركد ؾٓؼؾ جيؼقز  دافتل  َؾ ؾٔٓٚ ادًِّقق  ُثر اجلٓؾ ظْ   ًض افْٚس

 .لحتٚج وػ تٖمؾ دهذك ؿ   َٚـ  ٚ   احلُؿاله اشتِحٚؾ ا ـ افزٕٚ لؿ  ـٚق جٚه
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
ِٔ َاي-388 ٍِ اهلل          وعٔ أِْظ ب َٔ َعدٕٛف ددا٤ إىل َزضدٛ ِٔ بد ٕٖ عبدَد ايدٖسمح  ♀ أ

ٍُ اهلل   َٔٔ األْصاِز، ؾكداٍ َزضدٛ َٖٚز اَسأ٠ّ  رلاك ا مؼٚف  .شنلمٌلَ لفؼق  نؼٚةى » :♀ ؾأخَبَسٙ أْٖ٘ تص

 نا  لافنٔخٚق.

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

لافٍَٓٚء تٌعو ّهؾ افٌِؼٜ  َقفؼقق: وق فٍؼظ  دذع ادهْػ ت هذا افٌٚب  ذـر نحُٚف افقفّٜٔ

 لمًْكه ظٚف. دافقفّٜٔ تىِؼ ظذ مًْٔغ: مًْكه خٚص

ًٛ. :فافعٍٜ العاً  كن اجتىاع عمٜ طعاً فإٌْ ٖطىٜ ٔلٗى
 فافساد بْ الٕلٗىٛ ألجن العسع. :ٔأوا افعٍٜ اخلاص

 " ٚب افقفّٜٔ"فقق: لهق افذن ؿه ك افًًِمء حغ  َق دلهذا ادًْك مًْكه مًتخ ف ت افٌِٜ

اُجتًمع ظذ ضًٚف ّجؾ افًرسد وذ مـ افقُئؿ افتؼل ذـرهؼٚ افًِؼًمء لهؼل تْٔؼػ لتز ؼ  ظؼذ  :نن

ٚد لُئؿ ـثرة مْٓٚ:  ظؼ ـ ٕقظه

ٛو ؾٕ٘ؼؼف تًٍؼؼؾ فؼؼف لفّٔؼؼٜ ل ًؼؼّق : ٔلٗىههٛ الٍقٗعههٛ لؽرهؼؼٚ مؼؼـ  دٔاخلههسعد ٚ ًَٕٔؼؼٜوذا ؿؼؼ ف ؽٚئؼؼ

 افقُئؿ ادؼلظٜ.

 ْٜنلمل لفؼؼؼؼق »ؿؼؼؼؼٚـ فًٌؼؼؼؼ  افؼؼؼؼراـ  ؼؼؼؼـ ظؼؼؼؼقؽ:  ♀ّق افٌْؼؼؼؼل  :افقفّٔؼؼؼؼٜ ؾًِٓؼؼؼؼٚ ًشؼؼؼؼ

ؼٚ دش نٚة ًه ؼ دلاّمؼر ظْؼ ٕٚ حََٔؼٜ ت افقجؼقب لافْؼ ب م ئـ دفَّ ٝ ظؼذ سؾؼف ظؼذ نحؼ  لفُؼـ افَؼرا

 لوليمةإ باُب 
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ّق  :ٕ٘ف ظذ افْ بؾ دظِّْٚ  ذا اّمر لهق ظذ حََٔتف :حََٔتٔف لهق افْ بد ؾحغ ذفؽ َٕقـ

  .اّ ؾ نق اّمقاـ ُ لاجٛ ؾٔٓٚ

قا افُْؼؼؼٚح ْؼؼؼنظٌِ »ؾَؼؼؼ  جؼؼؼٚء ت  ًؼؼؼض ن ٍؼؼؼٚظ احلؼؼؼ  ٞ: د  ًذظؼؼؼٝ افقفّٔؼؼؼٜ ّجؼؼؼؾ ا ظؼؼؼالقلوٕؼؼؼًم

 :شلفؼؼؼق» وق د ؿٔؼؼؼؾشنلمل لفؼؼؼق  نؼؼؼٚة» :ا ظؼؼؼالق لا طٓؼؼؼٚرد ؿقفؼؼؼف :د ؾٓؼؼؼق مَهؼؼؼقد مْؼؼؼفشلنلدؼؼؼقا ظِٔؼؼؼف

د لهلٚ نؿؾُّ  دلفُـ فًٔٝ فِتَِٔؾ ادىِؼ دفِتَِٔؾ ا افقفّٜٔ هلٚ نؿؾو . لوًٕم ّؿؾ افًُمـد وذه ـى  ـًم

نلمل  فلفُْ دظذ  ًض ًٕٚءك  نٚة ♀لؿ  نلمل افٌْل  دؾٕ٘ف افنٚة :وا أدن الكىاهأ

ـو  دلدؿٔؼو  دع فف ارو د مًج "سى " حٔ ٖؿؾ مـ ذفؽد ؾَ  نلمل ظذ ز ْٛ : َـّ ًوٓ ظذ   دلشّ

َٚٔ حي  سٔىٝ ثؿ حٌ ٌِ لًخ   ♀ـًم نـِف افٌْل  ساحلٔ د لمٚ زفْٚ وػ اِق لٕحـ ٕٖـؾًه

ٜو مًرلؾٜ وػ لؿتْٚ  ٚشّٓٚ ت  سلافًّـد لاحلٔ دلافتّر دط ىر َتف افًٚ َٜ مـ اّؿ مٚ زافٝ نـِ

  .♀ظٓ  افٌْل 

ؼؼؼْٜ ل ًً َـّ وهؼؼؼذا  ؼؼؼ فْٚ ظؼؼؼذ ننؼؼؼف حهؼؼؼؾ اف نؿؼؼؼؾ افُؼؼؼًمـ افنؼؼؼٚة ّجؼؼؼؾ هؼؼؼذا  ق َٕؼؼؼص ظؼؼؼـ افنؼؼؼٚةد فُؼؼؼ

: لؿتٓؼؼؼٚ  ُؼؼؼقق ظْؼؼؼ  افًَؼؼؼ د احلؼؼؼ  ٞ ل ّتؼؼؼ  وػ حؼؼؼغ  دهؼؼؼذك افقفّٔؼؼؼٜ ًشؼؼؼْٜ متؼؼؼك  ُؼؼؼقق لؿتٓؼؼؼٚ  ؿؼؼؼٚفقا

نل  "ـتؼؼٛ افُتؼؼٚب"تؼؼ ئ لؿؼؼٝ افقفّٔؼؼٜ مؼؼـ حؼؼغ افًَؼؼ  افؼؼذن  ًؼؼّٔف  ًؼؼض افْؼؼٚس: افؼؼ خقـد ؾٌٔ

َُِؼؼٜ"
ٌ
 " ًِٓؼؼٚ ظْؼؼ   نق ؾقؿتٓؼؼٚ مقشؼؼعد جيؼؼقز دل ّتؼؼ  لؿتٓؼؼٚ وػ حؼؼغ افؼؼ خقـ د"اد

ٌ
ُؼؼٜ نل ـتؼؼٛ َِ اد

 ننٝ ً ر مٚ  ًْٔٓم. د ًِٓٚ ظْ  اف خقـ نق د لجيقز"افُتٚب
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
زٚاٙ اإلَاّ أمحدد   شٛ ؾَ  ظل اب لرشقففلمـ مل جًيٌ » قاٍ:    ٖسٜس٠ عٔ أبٞ-380

 َٚطًِ.
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
لمؼـ مل  :نن شٛلمؼـ مل جًيٌؼ دافقفّٔؼٜ حؼؼ  » :ؿؼٚـ ♀هذا افٍِظ افثٚي: ؾٔف نق افٌْؼل 

 ٛ وػ افقفّٜٔ ؾَ  ظل اب لرشقفف.جًيٌ 

ٛ ظِٔف نق تٚرـؼف نل ؾٚظِؼف ظؼٚصى ب لرشؼقفف ؾٕ٘ؼف نق احلُؿ وذا ًرتد ": ظْ  اّ قفٔغ ؿٚظؼ ة

ٕؼؼف و :د ؾٓؼؼذا افؼؼْص س ؼؼحو نق حوؼؼقر لفّٔؼؼٜ افُْؼؼٚح لاجؼؼٛد لؿِْؼؼٚ" ؼؼ ـ ظؼؼذ افقجؼؼقب نل احلرمؼؼٜ

حِّؼؼٝ ظِٔؼؼفد ُ ظؼؼذ مىِؼؼؼ افؼؼقُئؿد ؾّق فٍؼؼظ افقفّٔؼؼٜ هلؼؼٚ مًْؼؼك خؼؼٚص  :خؼؼٚصو  قفّٔؼؼٜ افُْؼؼٚح

 .فف وجٚ تٓٚ مٚ فق  قج  نح  مقإع ا جٚ ٜ َّٛ حٌ شتً اظل وػ لفّٜٔ لنمٚ شٚئر افقُئؿ ؾ٘ق مـ دً 

  ـ تقؾرت ؾٔف ذلط لجقب ا جٚ ٜ مْٓٚ: :د ننشٛلمـ مل جًيٌ »: ♀لؿقفف 

 .ٌر اد ظق ُ جئٛؾ دنق   ظك 

د لافؼؼؼ ظقة افَْؼؼؼرم :لمْٓؼؼؼٚ نق  َؼؼؼٚـ:  ؼؼؼٚ ظٌؼؼؼ  افًِؼؼؼٔؿ احيؼؼؼ  :نق تُؼؼؼقق افؼؼؼ ظقة َٕؼؼؼرم ُ جٍؼؼؼؾي

ٚ احيلا :م ٚشّفد لافَْر ًه ٛو دؼـ دظؼل دظؼقةه  خهق ؼف دننتؿ مجٔ  :َؼرملتًؼّك ًٕ  دؾٕ٘ف مًتح

لوٕؼًم  َقفؼقق: ً ُؼرك افتًؼٚرع ت ا جٚ ؼٜ وُ  دؾًِٔٝ  قاجٌٜ :نق جيٛ ظِٔف افقجقبد لنمٚ اجلٍؾ

ٜه ؾٔٓٚ   .وذا ظرؽ مهِح

مؼؼف نُ  ُؼؼقق  ْٔؼؼف ل ْٔٓؼؼٚ مًؼؼٚؾٜ شؼؼٍرد ؾؼؼ٘ق لجؼؼ ت مًؼؼٚؾٜ شؼؼٍر ؾؼؼال  ِز :ٔوههَ الػههسٔي كههرل  

   .ا جٚ ٜ

 .ة ت افقفّٜٔلنق ُ  ُقق  ْٔف ل غ نح  مـ احلٚض ـ ظ الةد ؾَ  تثقر تِؽ افً ا :ٔوٍّا

  .ق اف ظقة مُْرو ٚنُ  ُقق ت مُ :ٔوٍّا
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ٜى ؿٌِؼؼف ًؿؼؼنُ  ُؼؼقق مؼؼ ظقب  :ٔوٍّههها ف دظؼؼقةه ظؼؼؼذ  ف ادَؼؼؼ َّ ا دُؼؼؼٚقى  خؼؼر ؿٌِؼؼؼفد ؾّؼؼـ ًدظؼؼل وػ لفّٔؼؼؼ

ف اجلؼؼؼؼٚرد لؿٔؼؼؼؼؾ  ف افَر ؼؼؼؼٛد ظؼؼؼؼذ خؼؼؼؼالؽ  ٔؼؼؼؼْٓؿ نهيؼؼؼؼؿ ادًَؼؼؼؼ ف  لؽؼؼؼؼر ذفؼؼؼؼؽ مؼؼؼؼـ ؽؼؼؼؼركد لؿٔؼؼؼؼؾ ًؿؼؼؼؼ د ًؿؼؼؼؼ د

ؼؼٚ دافؼؼلط افتؼؼل تز ؼؼ  ءه شؼّْٔٚهٚ ذضه ؼؼٚ مؼؼـ افقجؼقب ظؼؼـ ظؼؼؼ ـ دشؼؼقا ًه  دنل ثالثؼؼغ ذط دنل مٕٚ

 نلردك افًًِمء ت ـتٛ افٍَف لهل متً دة. دنل مٕٚع
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
 )نتاب األ ع١ُ( 

٘ٔ ▲ ػ١عٔ عا٥-383 ٍَ ايًَّ ُِٔعت َزُضٛ ٍُ : ♀ قايت: َض فو »َُٜكٛ ا ؼري رى حي
ٌُ ؼ ًَ ؼؾُّ ًم  دـً

ري  ٍي ري ٌمًَْف اَف ُي َش ٚ ني مي فو لي ا ري ػد ٌمًَْف حي ُي َؾًء اَف
ٌّ ُٙ اإلَاّ أمحدد  شًؾد ؾي َٚا ُٚن  ،َز بد٘   ٚايرتَدرٟ، ٚاسدترٖ   ،َٚأُبدٛ َنا

 أمحد.
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
ّق مؼؼـ  :"اّضًّؼؼٜ"نلـ حؼؼ  ٞ نلردك ادهؼؼْػ ت  :▲ ٞ حؼؼ  ٞ ظٚئنؼؼٜ هؼؼذا احلؼؼ 

ؼؼ"اّذ ؼؼٜ"لهؼؼق  "اّضًّؼؼٜ"نـثؼؼر ادًؼؼٚئؾ افتؼؼل تؼؼرد ؾٔٓؼؼٚ ا صؼؼُُٚت ت  ػ ا مؼؼٚف ناؼؼ  د لؿؼؼ  ن َّ

 ."اّذ ٜ افهٌر"ـتٚب د ل"اّذ ٜ افٌُر"ـتٚب  ـتٚ غ:

د ؼؼٞ اّذ ؼؼٜ لمْٓؼؼٚ ٚحنـؼؼر نق افؼؼذن  ؼؼغ نيؼؼ  ْٚد لؿؼؼ  ذً  "افهؼؼٌر"لادقجؼؼقد ظْؼؼ ٕٚ هؼؼذا هؼؼق 

لفؼؼؼذفؽ مل  ًِّؼؼؼقا  ؼؼؼٚ حتؼؼؼك نطٓرهؼؼؼٚ مجؼؼؼعو مؼؼؼـ نهؼؼؼؾ  دحؼؼؼ  ٞ افٌؼؼؼٚب مل  ُؼؼؼـ نهؼؼؼؾ افًؼؼؼراؾ  ًرؾق ؼؼؼٚ

 دلنهؼؼؼؾ افنؼؼؼٚف دلنهؼؼؼؾ احلجؼؼؼٚز دلوٕؼؼؼًم ـٕٚؼؼؼٝ مرل ؼؼؼٜ ظْؼؼؼ  ظِؼؼؼًمء اد  ْؼؼؼٜ دافًِؼؼؼؿ لمؼؼؼْٓؿ ا مؼؼؼٚف ناؼؼؼ 

ٜه ت افًراؾ   .لمكد لمل تُـ مًرلؾ

فو ري رى حي ٌُ ًَ مً  ـؾُّ »ؿٚـ:  ♀ؼ  ٚدًًُرد ؾ٘ق افٌْل نهؿ نحٚد ٞ اّذ ٜ: مٚ  تًِ د شا

ؼ»: ♥لُ صؽ ت ذفؼؽد ثؼؿ ؿؼٚـ  ٍي ّؼؾء ؾ» دا ٕؼٚء افٌُؼر :نن دشؾري لمؼٚ نشؼُر مْؼف اف

د هؼذك اجلِّؼٜ شمٚ نشؼُر ـثؼرك ؾَِِٔؼف حؼراف» ًّْك مٚ جٚء ت احل  ٞ اِخؼر:  دشافُػ مْف حراف

ا مـ ادًٚئؾ ظذ شٌٔؾ ا جٚ  زة:شْٖخذ مْٓٚ ظ ده

ت ـؼؼؼؾ ادحرمؼؼؼٚت  ؼؼؼؾ ت  ٝفًٔؼؼؼ "نق مؼؼؼٚ حؼؼؼًرف ـثؼؼؼرك ؾَِِٔؼؼؼف ـؼؼؼذفؽ": نق ؿٚظؼؼؼ ة أٔه وطهههألٛ

نق مؼؼٚ نشؼؼُر ـثؼؼركد » ًوؼؼٓٚد ؾؼؼٚفًًِمء  َقفؼؼقق: وق هؼؼذك افَٚظؼؼ ة موؼؼىردةو ت ادًًؼؼُرد فِحؼؼ  ٞ: 

  .شؾَِِٔف حراف
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ف فيؼر ـثؼرك جيؼقز ؿِِٔؼف وذا ـؼٚق حلٚجؼٜد ً لطسزٓٔأوا وا ُحسِّ ؼؿد مثؼ: ؾؼًٕ٘م ًحؼرد ًُّ ؼؿ ؾ اف ًً ؾؼ٘ق اف

ؼ ًُّ د  ًض اف لد افذن ت افؼٌىـ  ٍْؼع ؾٔؼف  ًؼض ننؼقاع اف ٕهٚ ؿ   ُقق دلاءه جيؼقز  :ٔٚتد ؾَْؼقـّد نحٔٚ

ؼؼؼؼ ًُّ ا مؼؼؼؼٚ ًحؼؼؼؼرد مؼؼؼع نق اف ؼؼؼؼُرك ؾَِِٔؼؼؼؼف حؼؼؼؼرافد لمؼؼؼؼٚ ًحؼؼؼؼؿَّ وذا نـِتؼؼؼؼف  ُثؼؼؼؼرة ؿؼؼؼؼ   ؼؼؼؼٗدن وػ افقؾؼؼؼؼٚةد وذه ًً ف رد ف ف

 .فيرك ؿِِٔف جٚئز  ؼط احلٚجٜ

ًْ حلأوا افطكس دمٗمْ   ٌي لػةِا أٔاجٛ حسا ٜد لنمٚ د مهللا وُ فقء لاح  لهق ضلرة دؾع اف هَّ

 شؾَِِٔف حراف»: ♀ضلرة اهلالؿ  ٚفًىش ؾال  ٌٚح فف ادًُرد ّق ؿقـ افٌْل 

ٜ ًتثْك مـ ذفؽ وُ ضلرة متَْٜٔ ـ ؾع   نّؾ مجٔع اّحقاـد ُ هَّ ٌي لهل ٕٚدرةد  ًْٔم مٚ  اف

ف فِير ؾٓق جٚئز.  ًحرد

ف فًْٔؼؼف :وههَ افطعٕوههات  حٕع الجالههالٍهه فو ـؾَْؼؼق دمثؼؼؾ: اخلْز ؼؼر لؽرهؼؼٚ دمؼؼٚ ًحؼؼرد : وق ؿِِٔؼؼف حؼؼرا

ًَ َغيَيْوِّ }جؼ ت ضلرةد ـؼذفؽد وُ وذا لً  َِ اْضُعسذ َدْ َ بَاٍغ َوََل ََعٍ  فَوَل إِثْو ٍَ ]افٌَؼرة:  {َذ

ا احلٚجؼٜ تَْد دٔتٜ نل خلْز ؼر ؾٔجؼقز فؼف اّـؼؾ فؼ ؾع ضلرة اهلؼالؿ د[173 ًؼؿ  ٚظتٌؼٚر ادىًؼقف وذه

 وػ ثالثٜ ننقاع ذـرت فؽ حُّٓٚ ؿٌؾ ؿِٔؾ.

 كيف  عرف ه افال لابف لر  لف ك ا؟ ف    : ظْ ٕٚ ؿٚظ ة ت مًرؾؼٜ ادحؼرفد افطألٛ الجاٌٗٛ

   :ظْ ٕٚ ؿقاظ  ذـرهٚ نهؾ افًِؿ

ا ؾؼؼ٘ق افَِٔؼؼؾ  :مْٓؼؼٚ ظؼؼ  حؼؼ  ٞ افٌؼؼٚب نق مؼؼٚ ـؼؼٚق افُثؼؼر مًؼؼُره ؿٚظؼؼ ة حؼؼ  ٞ افٌؼؼٚبد ؾّؼؼـ ؿقا

فو هذك ؿٚظ ة. ؾًُر افَِٔلوق مل  ً   ؾٓق حرا

ًب ؿؼ  ًؽؼع حتؼك ذهؼٛ ثِثؼف ؾٕ٘ؼف حيؼرفد لنمؼٚ وذا ًضؼوَ القٕاعد دالٕا  ًؽؼع -ٌ  : نق  ُؼقق افؼؼا

  .ؾذهٛ ثِثٚك ؾَ  ن ٔح - ًّْك ًضٌ 

د ؾؼؼ٘ذا مؼؼرَّ ُؼؼقق افًهؼؼر ؿؼؼ  مؼؼرَّ  نق  :لمْٓؼؼٚ
ـى ـى حؼؼرً  تت ظِٔؼؼف ثؼؼالث فٔؼؼٚ ف ذ ؼؼف ظِٔؼؼف ثؼؼالث فٔؼؼٚ

َـّ ننؼؼف ُ  مثِؼؼٜ ذفؼؼؽ افًهؼؼرد ظهؼؼر افًؼؼق ٔٚ ظْؼؼ ٕٚ ت اد  ْؼؼٜد نل ظهؼؼر افؼؼذن نً ًؼؼُرد مؼؼـ لوق ًطؼؼ
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 ًؼؼؼّك  ؼؼؼٚحلِق افٌؼؼؼٚرد ظْؼؼؼ   ًؼؼؼض افٌِؼؼؼ اق ـٚفًؼؼؼقداقد هؼؼؼذا وذا مؼؼؼرت ظِٔؼؼؼف ثالثؼؼؼٜ نيؼؼؼٚف حؼؼؼًرفي ًذ ؼؼؼفد 

 :لجٚء ت ذفؽ احل  ٞ ظـ ًظّؼر لؽؼركد لهؼذك مؼـ نحٚد ؼٞ اّذ ؼٜ افتؼل  ِؼزف تٌْٔٔٓؼٚ لمًرؾتٓؼٚ

ا.ّق ـثرك حْٔ   ُقق ًمًُره
 ئذى

 
 

 اهلل: رحمه المصنفقال 
ؼؼـٌؼؼنً » قدداٍ: ¶ عددٔ ابددٔ عبدداع  -383 زٚاٙ  ♀شظؼؼذ مٚئؼؼ ة افٌْؼؼل  ُّٛ ؾ افوي

 اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
ؼؼْٜ افتَر ر ؼؼٜ ًً ًنـؼؼؾ ظؼؼذ مٚئ تؼؼف لمل ً ُْؼؼركد  ♀حٔؼؼٞ نق افٌْؼؼل  :هؼؼذا احلؼؼ  ٞ ؾٔؼؼف اف

ًٜ افتَر ر ٜ ٕقظٚق: لا  فًْ

 ٚفًُقت . 

 افتَر ر ٜ  ٚ ذق ْٜ ًً  .لا ذق نظذ دلاف

 ُؼؼؼؼقق  ♀لاّ ؼؼؼؼؾ نق افٌْؼؼؼؼل  دلهؼؼؼؼذا افٍِؼؼؼؼظ اّلـ هؼؼؼؼق ًشؼؼؼؼْٜ تَر ر ؼؼؼؼٜ  ٚفًؼؼؼؼُقت

ٜو  ؼضغ  ًِّف  .♥ع مـ شُقتف ٕلظ ف لجقد املٚ دشُقتف حج
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ّْ ٖٛ ٜا زضٍٛ اهلل؟  ♀ قٌٝ يًٓيبأْ٘     ٚعٔ خايد بٔ ايٛيٝد-383 أسسا

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ. شُ» قاٍ:

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

 :ظؼؼذ نق افوؼؼٛ جيؼؼقز نـِؼؼفد اّ ؼؼؾ ♀هؼؼذا حلؼؼ  ٞ دفٔؼؼؾ  ؼؼٚفْص مؼؼـ ؿؼؼقـ افٌْؼؼل 

دفؼٜ اف افؼٜ ظؼذ احلرمؼٜ اّلنق احلٔقإٚت ـِٓٚ ادىًقمٚت مٌٚحٜد وُ نق   ـ افؼ فٔؾ ظؼذ احلًرمؼٜد 

 ٕقظٚق: 

 .درمٜ فْقع احلٔقاق: شٖذـرهٚ  ً  ؿِٔؾ 

 ٜه ـمٜ  ًٌٛ ل ػى متًِؼى  فد رنل د  لٕحق ذفؽ. دنل مل  زؿَّ  دُقٕف مٔت

ٕؼٚتوَْؼقـ: ؾ دشْتُِؿ ظؼـ افْؼقع اّلـ لادىًقمؼٚت ا  ٚحؼٜ وُ مؼٚ دـ  دق اّ ؼؾ ت احلٔقا

ؼؼ افؼؼ فٔؾ ظؼؼذ حرمتؼؼف مثؼؼؾ: نق  ُؼؼقق ذا ٕؼؼٚبى  ًد َ نٌٚعد مؼؼـ اف ؼؼل ذا  ي مؼؼـ افىؼؼر ؾٕ٘ؼؼف وذا لجؼؼ  نحؼؼ   ٛى ِي

 غ افَٚظ تغ:ٚته

 ادخِٛ افذن  ٍسس  ف. -

  .ؾٕ٘ف  ُقق حْٔئذى درف اّـؾد نل افْٚب افذن  ٍسس  ف - 

ٛد  ٜه  ٚفوؼؼ ظؼؼ  نخؼؼرم فُْؼؼل شؼؼٖذـر ؿٚظؼؼ ةه متًَِؼؼ ؼؼٚ ؿقا ٕؼؼٚ ؿٚظؼؼ ةه كد  ؼؼذـر ؾَٓٚلذـؼؼر افًِؼؼًمء نيوه

ٕؼٚت ن :للؾٚؿهٚ فِنٚؾًل له ق مٚ اشتخٌثف افًرب ؾٕ٘ف حرافد ل ٌْقق ظذ ذفؼؽ نق ـثؼرها مؼـ احلٔقا

د  ٚفًرب  ظرب احلجؼٚز دلق افٌؼقادن دافتل اشتخٌثٓٚ افًرب ؾ٘ ٚ حراف ّق ؽؼرهؿ مؼـ  :لادرا

ٔهٚ ؾَٚـ مٚ افؼذن تٖـِقٕؼف مؼـ  افًرب ؿ   تًٚهِقق ت اّـؾد ـًم جٚء ظـ اّ ًّل ننف رنم نظرا 

ٕؼؼؼؼٚت  ظؼؼؼؼذ لجؼؼؼؼف اّرض وُ نف ًحٌؼؼؼؼغ ؾْٕ٘ؼؼؼؼٚ ُ ٕٖـِٓؼؼؼؼٚد  نلدرجد ن ؿؼؼؼؼٚـ: ٕٖـؼؼؼؼؾ ـؼؼؼؼؾ مؼؼؼؼٚ دبَّ  احلٔقا

: هْٔئهؼؼؼٚ ّف حٌؼؼؼغ ؾ٘ ؼؼؼٚ ُ تٗـؼؼؼؾد نف حٌؼؼؼغ هؼؼؼل اخلًٍْؼؼؼٚء افٌُؼؼؼرةد ؾؼؼؼًٌض افًؼؼؼرب فنؼؼؼ ة ققؾَٔقفؼؼؼ
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مُؼٜ لاد  ْؼٜ لمؼٚ  داشتخٌٚث ظؼرب احلجؼٚز :جقظٓؿ ت ذفؽ افزمٚق  ٖـِقق ـؾ رءد لوًٕم ؿٚفق

 ادراد  ؿ.جٚلرهٚد ؾٓذا 

ؼؼٚ لنحًؼؼْٓؿ  هؼؼذك افَٚظؼؼ ة مَْقوؼؼٜد لوق ؿؼؼٚـ  ؼؼٚ افٍَٓؼؼٚء  ؼؼذا احلؼؼ  ٞد ًه ؾؼؼ٘ق نـؼؼرف افْؼؼٚس ٍٕ

ؼؼٚ لظؼؼٚدة  ؼؼٚحٛ هؼؼذا افَؼؼز دّؼؼ   ًه نـؼؼؾ حلؼؼؿ  ♥د لمؼؼع ذفؼؼؽ ـؼؼرك ♀ضٌ

 افوٛد ؾ ـ ظذ نق اُشتخٌٚث ؽر مًتزد لوق ظِِقا  ف. 

ّٞ عمههٜ ذلهه   ًؼؼؽ  ّٚ ؼؼؾ لهؼؼق اجلؼؼقازد ؾًؼؼذ : ؾؼؼ٘ق مل ٕؼؼٖت  ؼؼ فٔؾ لؿٚظؼؼ ةى سحيؼؼٜ ؾًْتّٔبٍهها

ٌَّؼؼؼ افًِؼؼًمء ظِٔؼؼف هؼؼذا افقؼؼء لهؼؼق مقجؼؼقد ت وؼؼقاحل افىؼؼٚئػ لهؼؼق فؼؼٔس  شؼؼٌٔؾ ادثؼؼٚـ: حٔؼؼقاق ض

صد ظْؼ ٕٚ حٔؼؼقاق  ًؼؼّك افْدؼؼٔص مقجؼؼقد ت ذؾ افىؼؼٚئػ  ك  ؼؼٚفْٔد َّّ ا ت اد  ْؼؼٜد لهؼؼق ادًؼؼ مقجؼقده

 : ؼؼؼؼٚء ادتؼؼؼؼٖخرلق ؿؼؼؼؼٚفقا ٓي َي ًٍ فو نـِؼؼؼؼف: ّجؼؼؼؼؾ اُشؼؼؼؼتخٌٚث ـثؼؼؼؼرها صؼؼؼؼٌٔف  ٚفٍَْؼؼؼؼذ فُْؼؼؼؼف ـٌؼؼؼؼرد اف وٕؼؼؼؼف دؼؼؼؼرَّ

ؼٚد لن ؼؿ  َـّ ظؼذ نق نـِؼف فؼٔس درمه لافُراهٜد وذا جئٝ فًِرب ؾ٘ذا  ؼؿ  ٖـِقٕؼف ؿؼ  ًمه لحؼ  ثهٚد ؾؼ 

 فًٔقا مًتخٌثغ فف ؾٓق جٚئزد لهذا هق افهقابد ؾَط وصٚرة فَِٚظ ة.

 

 اهلل: رحمه المصنفقال 
 شنذق ت حلؼؼقف اخلٔؼؼؾ»: ♀ قدداٍ إٔ ايددٓيب ¶ عددٔ دددابس بددٔ عبددد اهلل-383

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
ؼٚ ظْؼ ٕٚ شنذق»د ؿقفؼف شنيٌذق ت حلقف اخلٔؾ» ♀ق افٌْل ن ؾٔف هذا ح  ٞ جٚ ر ًه : ضٌ

د ظّقف اّظٔٚق اّ ؼؾ هؼق ظؼزَّ  ّٚ ؼؾ: ّق فؼف "أن العموم يشمل جميع المفعوالت"ؿٚظ ة: 

اشؼؼتثْٚءه  نؼؼّؾ ظّؼؼقف ادًٍؼؼقُتد ؾؼؼٖذق ت حلؼؼقف اخلٔؼؼؾد نذق ت نـِٓؼؼٚد نذق ت  ًٔٓؼؼٚد نذق ت شؼؼٚئر 

 إُتٍٚظٚت ؾٔٓٚ. 
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: ا ذق  ٌِْٓٚد ؾٕ٘ف جيقز ذب فٌْٓٚ ـذفؽد لهذا احلؼ  ٞ س ؼح ت لمـ تقا ع حلقف اخلٔؾ

ف ُ جيؼقز نـِؼف نل ً ُؼركد نق اخلٔؾ جيقز نـؾ حلّٓٚد خالؾهٚ دـ ؿٚـ مـ افًِػ ل ًض املٚفُٜٔ: نن

 لاشت فقا ظذ ـراهتف نل مًْف   فِٔغ ؤًٍغ.

ََجَلزز َو: دُفؼؼٜ اُؿؼؼساقد ت ؿؼؼقـ اب نلـ هؼؼذ ـ افؼؼ فِٔغ ٍِووَ   } َعزز و َِغوواَل َواِْلَ ِْ َواْبَيْووَو َوا
َِةً  ا َوزِي َْ َنُبٔ محرمرة إن االقتران قررن اليورل لرالحمور والب رال ال :ؾَؼٚفقا د [8]افْحؼؾ:  {ىَِتْ

األكل يدل على اقتراىها يف سرارر األككراا المرركورغ وهورهراذ وهررا يفرعول يف قرول أك رر 

 .األصولوون

: ؿٚفقا ؿٔٚس افنٌفد ؾؼ٘ق اخلٔؼؾ ظْؼ هؿ  نؼٌف احلؼًمر  قجؼف افنؼٌف  ٔؼًْٓم ت افَٚظ ة افثٕٜٚٔ ظْ ٕٚ

ؿًٔؼٜ لوق ـؼٚق احلٚؾرد ؾ٘ق حٚؾرمهٚ لاح د لهذا  ًٔ  ـذفؽد لؿٔٚس افنٌف مـ نوًػ ننؼقاع اّ

د لُ اظتٌٚر  ْير ت مَٚ ؾ افْص.  ؿ   ًتز  ف ت  ًض اّحٔٚقد لاحل  ٞ ٕص 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ا»: ♀ إٔ ايدٓيب  ¶ عٔ دابس بٔ عبدد اهلل -382 ك افوؼٌع  ؼٔ ه َّّ ، زٚاٙ ششؼ

 اإلَاّ أمحد ٚأٌٖ ايُطٓٔ، ٚصشش٘ ايبدازٟ ٚابٔ َؿًح، ٚاستٖر ب٘ اإلَاّ أمحد.
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
ا» ♀هؼذا احلؼؼ  ٞ ؾٔؼؼف نق افٌْؼؼل  ؼؼٌع  ؼؼٔ ه ك افوَّ َّّ ؾؼؼ٘ق ادًحؼؼرف لذفؼؼؽ ت احلؼؼٟد  ششؼؼ

ٚ ؾٕ٘ؼؼؼف لجؼؼؼٛ ظِٔؼؼؼف افٍؼؼؼ اء لهؼؼؼق ـؼؼؼٌش ًه د ؾجًؼؼؼؾ افٌْؼؼؼل نل مؼؼؼـ ـؼؼؼٚق ت داخؼؼؼؾ احلؼؼؼرف وذا ا ؼؼؼىٚد وؼؼؼٌ

ٌهٚ فٍِ  ٜد ؾ  ٜ افهٔ د ظذ ادًحرف لاحلرف.  ♀   ٔ ك مقج

ز نـِؼؼفد ؾّؼؼـ فؼؼقازف لجؼؼقب افٍؼؼ اء ننؼؼف ل ْؼؼٚءه ظؼؼذ ذفؼؼؽ اد ؾٕ٘ؼؼف  ؼؼ ـ ظؼؼذ جؼؼقا ك  ؼؼٔ ه : ؾِؼؼًم شؼؼًمَّ

َـّ ذفؽ ظذ ننف  ٔ و جيقز نـِف. اد وذ ادحرف ظذ ادًحرف وًٕم هق افهٔ د ؾ    ُقق  ٔ ه

ؾ: ّق مؼؼؼؼـ رنم افوؼؼؼؼٌع لهؼؼؼؼق ـثؼؼؼؼر ؾٕ٘ؼؼؼؼف حٔؼؼؼؼقاق مًؼؼؼؼتَذرو ت ؽٚ ؼؼؼؼٜ 
ٌُ ؼؼؼؼٌع ًمنؼؼؼؼ لاحلََٔؼؼؼؼٜ نق افوَّ

ؼٚ  افَذر: ّنف وذا مٚت رائحتف مْتْٜ ـًم تًِّؼقق دؼـ ر كد لر ؼًم نـؼؾ اجلٔؼػد لؾؼقؾ ذفؼؽ ؾؼ٘ق فؼف ٕٚ ه

  ٍسس  ف.

ؼؼؼؼؾؾَْؼؼؼؼقـ:  ٌَ ً د وذا جٚءٕؼؼؼؼٚ احلؼؼؼؼ  ٞ ظِّْؼؼؼؼٚ  ؼؼؼؼف لفؼؼؼؼق خؼؼؼؼٚفػ افْيؼؼؼؼر وذا جؼؼؼؼٚء  ؼؼؼؼر اب  ىؼؼؼؼؾ  ؼؼؼؼر مي

ؼؼؼؼؼؼؼٌع  ؼؼؼؼؼؼؼٔ و حلؼؼؼؼؼؼؼ  ٞ افٌْؼؼؼؼؼؼؼل   َٕؼؼؼؼؼؼؼقـ: وق افوَّ
د لـؼؼؼؼؼؼؼؾ ؿؼؼؼؼؼؼؼقـ افٌْؼؼؼؼؼؼؼل ♀لافَٔؼؼؼؼؼؼؼٚسد ؾحْٔئؼؼؼؼؼؼؼذى

ظؼؼذ ـؼؼؾ رء ظؼؼذ افًؼؼغ لافؼؼرنسد ؾَْؼؼقـ: هؼؼق  ؼؼٔ د فُؼؼـ هؼؼؾ افًؼؼرب  ؾٓؼؼق ًمَؼؼ فو  ♀

 ٚ َه  تٖـؾ افوٌع مىِ

ؼؼؼٚ نؽِؼؼؼٌٓؿ مؼؼؼـ ـٌؼؼؼٚر افًؼؼؼـ نل مؼؼؼـ  ًه َٕؼؼؼقـ: فؼؼؼٔس ـؼؼؼذفؽد ؾؼؼؼ٘ق  ًؼؼؼض افْؼؼؼٚس ت هؼؼؼذا افزمؼؼؼٚق ضٌ

ء اجلز ؼؼؼرة ت  د لهؼؼؼذا مقجؼؼؼقد ت  ًؼؼؼض نجؼؼؼزا ؼؼؼٚد لُ  ٖـِقٕؼؼؼف ؽؼؼؼذاءه ادتؼؼؼقؾغد  ؼؼؼٖـِقق افوؼؼؼٌع ظالجه

وػ ظٓ  ؿر ٛد لؿر ٛ مـ مُٜ ت  ًض اّزمْؼٜ املٚوؼٜٔد نمؼٚ ؽرهؼٚ مؼـ اجلْقب ت حيمقت 
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ؼؼٚد لوٕؼؼًم جيؼؼقز نـِؼؼف فِيؼؼلرة فؼؼ ؾع  ٕؼؼٚت ـٚفُِؼؼٛ لاحلؼؼًمر ؾؼؼال جيؼؼقز نـِؼؼف ُ ؽؼؼذاءه لُ ظالجه احلٔقا

 خنٜٔ افقؾٚة.

هٚ افٌْؼؼؼؼل  ؼؼؼؼٚد لوٕؼؼؼؼًم ن ؼؼؼؼٔح ّجؼؼؼؼؾ هؼؼؼؼذا افٌؼؼؼؼرضد مثؼؼؼؼؾ نجؼؼؼؼرة احلجؼؼؼؼٚف ؾَؼؼؼؼ  شؼؼؼؼًمَّ َه ٌيح مىِ ا ؾِؼؼؼؼؿ ً ؼؼؼؼ وذه

ٜه لهؼؼل حؼؼالـد لمثؼؼؾ  ؼؼقـ املؼؼٖـقـ افِحؼؼؿ ؾٕ٘ؼؼف حيؼؼرف ذ ؼؼفد فُؼؼـ ظْؼؼ  احلٚجؼؼٜ خٌٔثؼؼ ♀

ؼٚد ل ًوؼٓٚ ُ  ؼٚد ل ًوؼٓٚ  ؼقز ظالجه َه فًِالج ؾٔجقزد ؾًْ ٕٚ ت افؼع  قز  ًض اّضًّؼٜ مىِ

ٚ ُ ظالجٚ لُ ؽركد فذفؽ ٍٕٓؿ اّحٚد ٞ لْٕزـ ـؾ ح  ٞ مْزفتف. َه  جيقز مىِ
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
هؼق افىٓؼقر » قداٍ يف ايبشدس:   ♀ إٔ ايدٓيب  ¶ عٔ دابٍس ٚأبٞ ٖسٜدس٠ -389

 .شمٚءك احلؾ مٔتتف

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ٚػي َ♫ َقـ ادهْػ  ًي د تقرد  ً  ـتٚب اّضًّٜ: ّق اّضًّٜ: ومٚ (نا٠رباب اي): تي

ٕهٚ ؾ٘ق احلٔقاق ُ حيؾ وُ  نذ ٜ نل مٖـقُتد لاملٖـقُت: ومٚ حٔقاق نل ؽركد ؾ٘ق ـٚق حٔقا

ٜو  ِٚفٜد  ٜو  ٚفًٌٍؾد لذلط متًَِ  ذـٚةد لافذـٚة هلٚ ذلط متًَِٜ  ٚدًذـلد لذلط متًَِ

 شتٖيت  ً  ؿِٔؾ وق صٚء اب. 

فُؼؼؼؼـ هْؼؼؼؼٚؿ نمؼؼؼؼقر جيؼؼؼؼقز نـِٓؼؼؼؼٚ مؼؼؼؼـ ؽؼؼؼؼر ذـؼؼؼؼٚة لردت ت حؼؼؼؼ  ٞ جؼؼؼؼٚ ر لنيب هر ؼؼؼؼرة: نق افٌْؼؼؼؼل 

ؼٚ  ؾؼ٘ق شاحلؾُّ مٔتتف»ؿٚـ:  ♀ ـو نـِؼف مؼـ ؽؼر تذـٔؼٜد ؾّؼـ لجؼ  حقته حٔؼقاق افٌحؼر حؼال

ٔبؼٚ لمؼٚت ظْؼ ؿ  ظذ طٓر افٌحر مٔتهٚ جؼٚز فؼف نـِؼف مؼـ ؽؼر تذـٔؼٜد لُ  ِؼزف تذـٔتؼف لفؼق نخرجتؼف ح

 ظذ افز.

 
 

 

  

 إلذكاة باُب 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
مؼٚ ن ؼر افؼ ف لًذـؼر »: ♀ قداٍ، قداٍ زضدٍٛ اهلل       عٔ زاؾع بدٔ خددٜرٍ  -303

ؾد فٔس افًـ لافيٍر اشؿ اب ًُ  زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ. شظِٔف ؾ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

هؼؼذا احلؼؼ  ٞ ن ؼؼؾو ت افؼؼذـٚةد لؿٌؼؼؾ نق ن ؼؼ ن ت ذح احلؼؼ  ٞ هؼؼذا نر ؼؼ  نق ًٕؼؼرؽ ظؼؼذ شؼؼٌٔؾ 

 اجلِّٜد فُـ ٕتهقر مًْك افذـٚة نق هلٚ ثالثٜ نجزاء:

ٔهؼؼٚذادؼؼ ؾؼؼ٘قد جؼؼزءو متًِؼؼؼ  ٚدؼؼذـل ٜى مًتؼؼزة دـل ُ  ؼؼ  نق  ُؼؼقق مًؼؼًِمه نل ـتٚ  د لنق  ُؼؼقق ذا ٕٔؼؼ

لافؼؼؼذن فؼؼؼف ٕٔؼؼؼٜ مًتؼؼؼزة هؼؼؼق افًٚؿؼؼؼؾد ؾؼؼؼ٘ق ادجْؼؼؼقق ُ اظتٌؼؼؼٚر  ْٔتؼؼؼفد لادّٔؼؼؼز: ؾؼؼؼ٘ق مؼؼؼـ ـؼؼؼٚق دلق شؼؼؼـ 

افتّٔٔز ُ ٕٜٔ ففد ؾحْٔئذى ؾ٘ق ـؾ مـ ذ حف مـ دلق شـ افتّٔٔز نل ادجْؼقق ؾٕ٘ؼف  ُؼقق مٔتؼٜد لنمؼٚ 

ا هذا هق اجلؼزء اّلـ ادتًِؼؼ  ؼٚدزـل ادّٔز افًٚ ؿؾ ؾٕ٘ف  ُقق فف نهِٜٔ وذا ـٚق ًمًًِمه نل ـتٚ ٔٚد وذه

 افٍٚظؾ.

 : افؼلط ادتًَِٜ  ِٚفٜ.اّمر افثٚي

 ؾ٘ق اِفٜ  نسط هلٚ ذلط: 

د لشٖٔيت ت احل  ٞ تٍهِٔٓٚ. ةه فِ فد ؾتُقق د دةه ري ٌٓ  مْٓٚ: ننف ُ    نق تُقق ًمَْ

د  هذا افًَؿ افثٚي.لمْٓٚ: نُ تُ ا  قق شْٚب لُ طٍره

 : افؼلط ادتًَِٜ  ٚفًٍؾ.افًَؿ افثٚفٞ

د وذا ظرؾؼؼٝ ذفؼؼؽد ىؼؼع لاحؼؼ و مؼؼـ نر ًؼؼَٜ٘ق افؼؼذن  ً ؾؼؼ شمؼؼٚ نَ يؼؼر افؼؼ ف»لشؼؼتٖتْٔٚ نيوؼؼٚ ت ؿقفؼؼف: 

ؼؼؼٚء مؼؼؼٖخقذو مؼؼؼـ نحٚد ؼؼؼٞ افٌْؼؼؼل  ٓي َي ًٍ ََجَلززز َولـؼؼؼالف اب  ♀ؾِؼؼؼًِْؿ نق اجتٓؼؼؼٚد اف ؿٌِؼؼؼفد   َعززز و

    ـؼؼًم ؿؼؼٚـ ظؼؼعو  ♀فٍُٔٔؼؼٜ  اشؼؼتٌْٚضٓؿ اّحُؼؼٚف مؼؼـ حؼؼ  ٞ افٌْؼؼل  لفُؼؼـ إيؼؼر

ٚ  ٗتٚك افرجؾ.  ٓه  وُ ؾَ
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ؼؼؼْٜ ـؼؼؼذفؽد لفُؼؼؼـ  ًً ءد افَؼؼؼر ق ـؼؼؼؾ افْؼؼؼٚس  ًؼؼؼتىًٔقق نق  تًِّؼؼؼقكد لاف افًِؼؼؼؿ افْؼؼؼٚس ؾٔؼؼؼف شؼؼؼقا

ق ؾَِْْف ظْٓؿ.  افٍَف افذن  ٗتٚك  ًض افًًِمء لُ  ٗتٚك ؽرهؿد لفُـ  حّ  اب ننف دلد

: اشؿ مق قـ  ًّْك: افذند لهق مؼـ  ؼٔغ شمٚ»د شمٚ نَ يري اف ف»: ♀ؿقـ افٌْل 

ؼر افؼ ف ل ْؼٚءه ظؼذ ذفؼؽافًّقف ـًم ُ  ٍك ظذ مجًُٔؿد  ٌٓ : ؾٓؼذا احلؼ  ٞ  ؼ ـ ظؼذ نق ـؼؾ رء ً ْ

ٚ فِتذـٜٔ.   مٌٔحه
 ؾٕ٘ف  ُقق حْٔئذى

ؼؼؼؼًر افؼؼؼؼ ف جًْؼؼؼؼف ؾؼؼؼؼال حؼؼؼؼؾ افؼؼؼؼذـٚة  ؼؼؼؼفد مثؼؼؼؼؾ احلجؼؼؼؼر افوؼؼؼؼخؿ وذا ض ؼؼؼؼ ٓي َْ ٝ  ؼؼؼؼف رنس لنمؼؼؼؼٚ مؼؼؼؼٚ ُ  ي

اد   ُ جيؼؼقزد ؾؼؼال  ؼؼؼ  نق  ُؼؼقق دؼؼؼ ده
ؼؼؼر افؼؼ فد لفُؼؼـ ؿؼؼؼ   َتؼؼؾ  ٌؼؼركد ؾحْٔئؼؼؼذى ٌٓ احلٔؼؼقاقد ؾجًْؼؼف ُ ً َْ

 إتٌف هلذا افَٔ . 

ءه ـؼؼٚق احلؼؼ  لاِفؼؼٜ مؼؼـ ح  ؼؼ : ّنؼؼف ؿؼؼٚـ:  نن رءد نل مؼؼـ  :شمؼؼٚ»ُ  ؼؼ  نق  ُؼؼقق ذا حؼؼ د شؼؼقا

ف اشؼؼؼؼتًًمفف ت حجؼؼؼؼرد نل مؼؼؼؼـ خنؼؼؼؼٛد نل مؼؼؼؼـ ؽرهؼؼؼؼٚد  ؼؼؼؼؾ فؼؼؼؼق حتؼؼؼؼك ـؼؼؼؼٚق مؼؼؼؼـ ذهؼؼؼؼٛد افؼؼؼؼذ هٛ حؼؼؼؼرا

مٚ ن ر »ؿٚـ:  ♀افذ حد فُـ فق ذ حٝ  ف ن ٔحد لننٝ  ثؿ ظذ اُشتًًمـ: ّق افٌْل 

د ؾَؼط شوُ افًؼـ لافيٍؼر»نن ـؾ رءد فُْف اشتثْك مـ هذا افًّؼقف لهؼق اشؼتثْٚء متهؼؾد  شاف ف

ٜه ؾَٜٓٔ  . افًـ لافيٍر هؿ افِذاق ُ جيقز افذ ح  ًمد لإتٌف مًل: ّق ؾٔٓٚ ُٕت

ؼر لهؼق  ًٍ َـّ احلٔؼقاق لاِدمؼلد لافيُّ افًـ مًرلؽ لهق افًـ افذن  ٗـؾ  فد ل نّؾ ذفؼؽ شؼ

 اّطٍٚر افتل تُقق ت افٔ  لافَ فد ّهؾ افًِؿ مًُِٚق:

ٚد لنق  ُقق افُؾ ادًِؽ اّلـ َه ٔد : ادنٓقر ظْ  ؾَٓٚئْٚ نق اّ ؾ ت ادًتثْك نق  ُقق و

: جيؼقز ّق : ؾل ْؼٚءه ظؼذ ذفؼؽت ادًتثْك مْفد  ٕ٘ؼف جيؼقز افتذـٔؼٜ  ؼٚفًيؿد مؼع نق افًؼـ ظيؼؿد ؿؼٚفقا

 طٚهر احل  ٞ اشتثْٚء افًـ ؾَط دلق شٚئر افًيٚف. 

لؿٔؼؾ: لهؼؼل افرلا ؼٜ افثٕٚٔؼؼٜ لاختٔؼٚر ا ؼؼـ افَؼٔؿد نق ـؼؼؾَّ افًيؼٚف ُ جيؼؼقز افتذـٔؼٜ  ؼؼٚ: ّق افٌْؼؼل 

هْؼؼٚؿ  ♀د لؿؼؼ   ؼؼغَّ افٌْؼؼل شو ؼؼٚ ًمؼؼ م نهؼؼؾ احلٌنؼؼٜ»ملؼؼٚ ذـؼؼر افًؼؼـ ؿؼؼٚـ:  ♀
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ْٕؼؼٚ مؼؼـ اجلؼؼـد ؾؼؼ ـ ظؼؼذ نق افًيؼؼؿ  ف اُشؼؼتجًمر  ؼؼف: ملؼؼٚ ؾٔؼؼف مؼؼـ وؾًؼؼٚد ذفؼؼؽ ظؼؼذ وخقا نق افًيؼؼؿ دؼؼرَّ

ء.   لافًـ حًُّٓم شقا

ا افًيؿ ومٚ نق ً َٚس ظذ افًـ نل ُ  ؾٔف ؿؼقُقد ذـؼرت فؼؽ اخلؼالؽد ل ْؼٚء اخلؼالؽ ـِؼف  وذه

 مـ هذا احل  ٞد لاختالؽ افرلا ٚت ؾٔفد لافز ٚدة.

ا ظرؾْٚ لهؼؾ ً َؼٚس  دلمؼٚ اشؼتثْل مْٓؼٚ شمؼٚ»ظرؾْؼٚ اُشؼؿ ادق ؼقـ ت  شمٚ ن ر افؼ ف»ؿقفف:  وذه

  ظذ ادًتثْك ؽرك نف ُ

 و ٚر اف ف  ُقق  ثالثٜ نصٔٚء: شن ر اف ف» ♀اّمر افثٚي: ؿقـ افٌْل 

 . إم  ب بٍا 

 أو بـحرٍ. 

 .أو بعؼرٍ 

ت نشؼٍؾ افًْؼؼد لافًَؼر: فؼف حُؼؿ ؾٚفذ ح فٌر ا  ؾد لافْحر ف  ؾ لهؼق افىًؼـ ت افقهؼ ةد 

 شٖذـرك  ً  ؿِٔؾ.

:  ؼٖق  ُؼقق افَىؼع ت افرؿٌؼٜد لت  -إتٌف مًل-ٌٕ ن  ٚفتذـٜٔ لهق افذ ح: افذ ًح لافْحر  ؿؼٚفقا

 .الحؾؼقم، والؿرلء،  والقدج ن، هي المهمة افرؿٌٜ نر ًٜ نصٔٚء:

 فد مؼؼؼٚ افؼؼؼذن  ِؼؼؼزف ؾؼؼؼٚحلَِقف:  ؼؼؼرم افىًؼؼؼٚفد لادؼؼؼرنء:  ؼؼؼرم افؼؼؼٍْسد لافقدجؼؼؼٚق:  ؼؼؼرم افؼؼؼ

ؿىًف مـ هذك اّر ًؼٜ  ؾٔٓؼٚ نؿؼقاـد ؿٔؼؾ اثْؼٚقد لؿٔؼؾ ثالثؼٜد لؿٔؼؾ نر ًؼٜد لؿٔؼؾ لاحؼ د هيّْؼٚ مؼـ 

 ذفؽ ؿقفغ.

: ننؼف وذا ًؿىؼع احلَِؼقف لادؼرنء ؾَؼ  حهؼِٝ افتذـٔؼٜ لفؼق ؿىؼع  ًوؼًٓمد ادنٓقر ظْ  ؾَٓٚئْؼٚ

: لمؼؼؼـ افؼؼؼالزف ّق افؼؼؼقدجغ  ؼؼؼغ احل َِؼؼؼقف لادؼؼؼرنءد لمؼؼؼـ افؼؼؼالزف وذا ُ  ِؼؼؼزف ؿىؼؼؼع ـؼؼؼٚمًِٓمد ؿؼؼؼٚفقا
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ؿىع احلَِقف لادرنء نق  َْىؼع افقدجؼٚقد نل نحؼ مهٚد لفُؼـ فؼٔس  ؼالزفد افؼالزف: ؿىؼع احلَِؼقف 

 لادرنء ظْ هؿ: ّ ًم وذا ؿىًٚ ؾَ  إَوٝ احلٔٚة.

: لهل اّيلػ حََٜٔ فيٚهر احل  ٞد لاختٔٚر مجع مـ ادحََغ: ننف ُ    مـ لافرلا ٜ افثٕٜٚٔ

ؼؼٚد نل ًٕٔؼؼ  افهؼؼٔٚؽٜ مؼؼرةه نخؼؼرمد ُ  ؼؼ  مؼؼـ ؿىؼؼع اثْؼؼغ مؼؼـ اّر ًؼؼٜ ظؼؼذ نق ؿىؼؼع  ًه نحؼؼ  افؼؼقدجغ م

ا مًْٓم نح  افقدجغ ؾّٓتقهٚ    ُقق لاح ه

اّر ًٜ:  احلَِقفد لادرنءد لافقدجٚق(د ُ    مـ ؿىع لاح  مـ اُثْغ: ومٚ افقدجغد نل 

مؼؼؼٚذاد نحؼؼؼ  افؼؼؼقدجغ خلؼؼؼرلج افؼؼؼ فد  لدج لحَِؼؼؼقفد نل لدجو لمؼؼؼرنءد ظؼؼؼذ نق  ُؼؼؼقق نحؼؼؼ  اُثْؼؼؼغ

د لاحلََٔؼؼٜ نق هؼؼذا افَؼؼقـ لجٔؼؼفد لهؼؼق اختٔؼؼٚر افنؼؼٔ  تَؼؼل افؼؼ  ـد شمؼؼٚ نَ يؼؼر افؼؼ ف»فيؼؼٚهر حؼؼ  ٞ: 

ت افْحؼؼؼر لت  شمؼؼؼٚ نَ يؼؼؼر افؼؼؼ ف»لهؼؼؼق اّلػ فيؼؼؼٚهر احلؼؼؼ  ٞد وذا ظرؾؼؼؼٝ ذفؼؼؼؽ ظرؾؼؼؼٝ مًْؼؼؼك ؿؼؼؼقهلؿ 

 افذ ح.

 افذن ً ًَر ثالثٜ نصٔٚء نل نر ًٜ ر ًم: َل ظْ ٕٚ رء  ًّك افًَرد لمٚ هق ادًَقر  ؿٚفقا 

د ؾّـ ـٚق ظْ ك حٔقاق ؾْ َّ مْفد ثقر هرب مْفد حٚلـ نق  ًّؼُف مؼٚ اشؼتىٚع ؾٕ٘ؼف نلهلٚ : افْٚدُّ

 ً ًَر.

 : نل شٖٔتْٔٚ ٕجًِف ؾًٔم  ً د شٖٔتْٔٚ افًَر ت  خر احل  ٞ.افثٚي

ؼَؾ »ؿٚـ:  ًُ َد نن: جيؼٛ ذـؼر اشؼؿ اب شلذـؼر اشؼؿ اب ظِٔؼف»د ؿقفؼف: شلًذـر اشؿ اب ظِٔف ؾ َعز و

ًًٕٔٝ جٚز نـِٓٚ: ّ ٚ لاجٌؼٜد  َجَل َو ؼَؾ »ظذ افذ ٔحٜد ؾ٘ق  ًُ فؼٔس افًؼـ »: نن  ٌؼٚح فؼؽ نـِٓؼٚد شؾ

 ظرؾْٚهٚ ؿٌؾ ؿِٔؾ. شلافيٍر
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ِْ تسعد٢ بَطدًٍِع، ؾأبصدست دازٜد١ يٓدا بػدا٠           عٔ نع  بٔ َايو-303 قاٍ: ناْت يٓا غٓ

 .شؾٖمر  ٖـِٓٚ» عٔ ذيو ♀ َٔ غُٓٓا َٛت٢ ؾهَطست سذّسا ؾرحبتٗا ب٘، ؾُط٦ٌ زضٍٛ اهلل

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

َِع: مًؼؼرلؽد شـٕٚؼؼٝ فْؼؼٚ ؽؼؼْؿو ترظؼؼك  ًؼؼِعى » هؼؼذا احلؼؼ  ٞ حؼؼ  ٞ ـًؼؼٛ  ؼؼـ مٚفؼؼؽ ؿؼؼٚـ: ؼؼ ًَّ د اف

ًٌْٔؼؼٚقد هْؼؼٚ ُ  ٌت د لؿؼؼ  نحٚضؼؼٝ  ؼف اف ًؼ  ظؼؼـ احلؼرف نؿؼؼؾ مؼؼـ ـِٔؼق ـد نل ر ؼؼًم ـِٔؼؼق جٌؼؾ مؼؼٚ زاـ ؿؼٚئًمه

 لاح   جٕٚٛ صٚرع اّمر شِىٚق لننٝ متجف فِجٚمع ظذ افًٔٚر. 

ة تهؼؼح  شترظؼك  ًؼِعى ؾٖ كؼت جٚر ؼؼٜ فْؼٚ  نؼٚة»ؿؼٚـ:   ًْؼل  ْؼٝ  ؼؼٌرةد ؾٔؼ فْٚ ظؼذ نق ادؼرن

د ؾُؼؾ مؼـ ـؼٚق ؾؼقؾ شؼـ افت ٜه ّٔٔؼز ؾٕ٘ؼف تؼذـٔتٓٚد  ؼؾ لادّٔؼز: ّق مؼـ دلق افٌِؼقغ ؿؼ  تًؼّك جٚر ؼ

 تهح تذـٔتف. 

د مؼؼقتك فؼؼٔس مًْٚهؼؼٚ مٔتؼؼٜد لوٕؼؼًم نلصؼؼُٝ ظؼؼذ افقؾؼؼٚةد لظْؼؼ ٕٚ ش نؼؼٚة مؼؼـ ؽّْْؼؼٚ مؼؼقتك» ؿؼؼٚـ:

ؾٓؼؼذك مؼؼـ  ؼؼٚب تًؼؼّٜٔ  نق مؼؼٚ جؼؼٚلر افقؼؼء نخؼؼذ اشؼؼّفد لؿؼؼ   ٖخؼؼذ ًحُّؼؼفؿٚظؼؼ ة فٌق ؼؼٜ لذظٔؼؼٜ: 

ٚ وػ افقؾٚة ؾ٘ ٚ شتُقق مقتك. ًه  افقء  ّجٚلركد ؾ٘ ٚ شتٗلـ ؿى

 ٓؿ اب تًٚػ  َقفقق وق احلٔٚة ٕقظٚق:لافًًِمء را

 حق ٌة مستؼرٌة. 

 .وحق ٌة غقر مستؼرةٍ 

ٜو  ٚفقؾؼؼؼؼٚةد ؾٓؼؼؼؼذك افنؼؼؼؼٚة ندرـتٓؼؼؼؼٚ افنؼؼؼؼٚة لحٔٚهتؼؼؼؼٚ حٔؼؼؼؼٚةو مًؼؼؼؼتَرةد  ؾٚحلٔؼؼؼؼٚة ؽؼؼؼؼر ادًؼؼؼؼتَرة: مِحَؼؼؼؼ

ٜى  ٜى وراد ؼؼؼؼ : ً ًؼؼؼرؽ افتٍر ؼؼؼؼؼ  ؼؼؼؼغ احلٔؼؼؼٚتغ  قجؼؼؼؼقد حرـؼؼؼؼ لـٔؼؼؼػ ً ًؼؼؼؼرؽ افتٍر ؼؼؼؼؼ  ؼؼؼغ احلٔؼؼؼؼٚتغ  ؿؼؼؼؼٚفقا

ٔهٚ  ًؼؼؼرهاد وذا ض تٓؼؼؼٚ حرـؼؼؼٝ ؾ٘ ؼؼؼٚ حْٔئؼؼؼذ جيؼؼؼقز فِنؼؼؼٚةد ؾؼؼؼ٘ ٜه وراد ؼؼؼٜ لفؼؼؼق منؼؼؼ ق ـٕٚؼؼؼٝ تتحؼؼؼرؿ حرـؼؼؼ
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د ؾٍل هذك  تذـٔتٓٚ لجيقز نـِٓٚد لنمٚ وق ـٕٚٝ حرـتٓٚ حرـٜ ادذ قح  ٖق خرجٝ نحنٚئٓٚ مثاله

 احلٚفٜ توِحؼ  ٚدٔٝ.

ؼؼٚ مٍؼؼردة ت افتٍر ؼؼؼ  ؼؼغ احلٔؼؼٚتغد احلٔؼؼٚة ادًؼؼتَرةد ٌه ؼؼػ افًِؼؼًمء ـت لاحلٔؼؼٚة ؽؼؼر ادًؼؼتَرةد  لؿؼؼ  ن َّ

 لوق ـٕٚٝ ت ادقوًغ ر ًم تٗلـ وػ افقؾٚة.

ا ؾؼؼذ حتٓٚ  ؼؼف»ؿؼؼٚـ:  د شؾُنؼؼت حجؼؼره ا د  ؼؼ فْٚ ظؼؼذ ننؼؼف جيؼؼقز افؼؼذَّ ًح  ُؼؼٌؾ دؼؼ د لفؼؼق ـؼؼٚق حجؼؼره

ؼؼؼؼئؾ افٌْؼؼؼؼل » ًً ا ظؼؼؼؼذ شؾؼؼؼؼٖمر  ٖـِٓؼؼؼؼٚ ♀ؾ د هؼؼؼؼذا اّمؼؼؼؼر مًْؼؼؼؼٚك: نمؼؼؼؼر و ٚحؼؼؼؼٜد لُ  ُؼؼؼؼقق نمؼؼؼؼره

ُب حََٔتؼؼف: ّق افَٚظؼؼ ة نق مؼؼـ  ؼؼقار ٜه ّمؼؼر ؾؼؼال  ُؼؼقق  دا ؽ اّمؼؼر ظؼؼذ افقجؼؼقب نق  ُؼؼقق وجٚ ؼؼ

 ظذ افقجقب.
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ٌْ َدِٓٗ          عٔ زاؾع بٔ خدٜر-308 قاٍ: قاٍ إٔ بعرّيا ْٖد ؾطًبٛٙ ؾأعٝداِٖ، ؾدأ٣ٖٛ زدد

وق هلذك افٌٓٚئؿ نلا   ـٖلا   افقحشد ؾًم ؽِؼٌُؿ » :♀ك بطِٗ ؾشبط٘، ؾكاٍ زضٍٛ ايٌ

 إ.زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝد شمْٓٚ ؾٚ ًْقا  ف هُذا

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ا ٕ َّ »هذا ح  ٞ راؾع  ـ خ  ٟ:   ًْؼل حؼٚلفقا  شؾىٌِقك» ًْل: هرب مـ  ٚحٌفد  شنق  ًره

 د نن: ؽِؼؼؼؼٛ ظؼؼؼؼذ طؼؼؼؼْٓؿ ن ؼؼؼؼؿ فؼؼؼؼـشؿؼؼؼؼٚـ: ؾٖظٔؼؼؼؼٚهؿ»نق  رـوؼؼؼؼقا لفُؼؼؼؼـ مل  ًؼؼؼؼتىًٔقا نق ً ؼؼؼؼ رـقكد 

 ًْؼل رمؼك ظِٔؼف شؼًٓمه ؾحًٌؼف نن ؾٖ ؼٚ ف نن مؼٚت  شؾؼٖهقم رجؼؾو مؼْٓؿ  ًؼٓؿى ؾحًٌؼف»  رـقكد 

ؼؼؼؼٚ  شوق هلؼؼؼؼذك افٌٓؼؼؼؼٚئؿ نلا ؼؼؼؼ  ـٖلا ؼؼؼؼ  افؼؼؼؼقحش» ♀مؼؼؼؼـ ذفؼؼؼؼؽ افًؼؼؼؼٓؿد ؾَؼؼؼؼٚـ افٌْؼؼؼؼل  ٕه نحٔٚ

ا: ّق شؾًم ؽٌُِؿ مْٓٚ ؾٚ ؼًْقا  ؼف هُؼذا»تتقحش ؾتٓربد  د افؼذن ًؾًؼؾ  ؼذا احلٔؼقاق فؼٔس  ؼٔ ه

ـٚ  ؾد لافٌْؿد ُ ًتهىٚد  ؾ جيٛ تذـٔتٓٚد لوٕؼًم افهؼًٔ   ُؼقق فِقحقؼد لفؼٔس احلٔقاق اّهعَّ 

د  ا ؼؼؼؼره ََ ؼؼؼًركد  هؼؼؼؼذا افًٍؼؼؼؼؾ  ًؼؼؼؼّك ظي ََ َـّ هؼؼؼؼذا احلٔؼؼؼؼقاق افؼؼؼذن جيؼؼؼؼٛ تذـٔتؼؼؼؼف َٕؼؼؼؼقـ: جيؼؼؼؼقز ظي فألهؼؼؼعد لفُؼؼؼؼ

ـى نر ع:  لاحلٔقاق اّهع ً ًَر ت نحقا

ؼاحلالٛ األٔىل ٌه ٚ ت افثؼراق لا  ؼؾ هيؼرب مْؼؽ : وذا ٕ َّ مـ  ٚحٌف لنظٔٚكد هرب مْؼؽ ثؼقر ؽٚف

د ؾحٔؼؼًْم شٕؼؼ َّ ؾِؼؼف نلا ؼؼ »لُ تًؼؼتىٔع حلٚؿؼؼفد فنؼؼظتفد ّنؼؼف ن ؼؼٌح ـٚفقحقؼؼ ـؼؼًم جؼؼٚء ت احلؼؼ  ٞد 

َِٝ وفٔؼف لـؼٚق ؿؼ    ٌِٛ ظذ طْؽ ظ ف افَ رة ظِٔف ؾٚجرحؼف ت نن مقوؼع مؼـ جًؼ كد ؾؼ٘ذا ل ؼ

َِٝ وفٔف لمل  ّٝ ؾِٔزمؽ نق تذـٔف ؿٌ  ؾ نـِف لشٖٔتْٔٚ ت افهٔ .مٚت جٚز فؽ نـِفد لوق ل 

: وذا  ٚـ ظِٔؽ احلٔقاقد هجؿ ظِٔؽد ؾٔجقز فؽ ؿتِفد ؾ٘ذا ؿتِتف ؾُٔقق احلالٛ الجاٌٗٛ

ا ؾٌٔٔح فؽ ذفؽ.  ظَره
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د نل مُٚقى وؼٔؼد جؼٚء  ؼغ حجؼٚرة لمل تًؼتىع تذـٔتؼفد ؾٔجؼقز احلالٛ الجالجٛ : وذا تردَّم ت  ئرى

رًحف ت نن مقوعى مـ جً كد لفق   جي
ت ؾخذكد ؾٔجقز فؽ نـِؼف وُ نق  ُؼقق رنشؼف ت فؽ حْٔئذى

مؼؼؼٚءد ت لشؼؼؼط افٌئؼؼؼر لرنشؼؼؼف ت مؼؼؼٚء ؾؼؼؼال جيؼؼؼقز: ّنؼؼؼف احؼؼؼتًمـ نق  ّؼؼؼقت  ؼؼؼٚفٌرؾ لاحؼؼؼتًمـ نق  ّؼؼؼقت 

  ٚفًَر.

: لهذك ّهؾ افٌحر لهق افنضٚقد ؾؼ٘ق افنؼضٚق هؼذا ُ جيؼقز نـِؼف وُ  ًَؼرد ؾٔجؼٛ السابعٛ

د  ًّْك ننؽ تي ف مـ نن م ا قوعى مـ  جًؼ ك حتؼك  ؼرج مؼٚ ت جًؼ ك مؼـ دف لفؼق نق ً ًَر ظَره

 َٕىٜد ؾال ً ذـكد لوًٕم ً ًَر افنضٚقد لتًرؾقق افنضٚق.

 

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
وذا نرشؼؼِٝ ـٌِؼؼؽ » قدداٍ: ♀ إٔ زضددٍٛ اهلل    عددٔ عدددٟ بددٔ سددا   -300

َؾد ؾ٘ق نمًؽ ظِٔؽ ؾٖد ًُ َِّؿ لذـرت اشؿ اب ظِٔف  ؾ ٔبٚ ؾٚذ حفد لوق ندرـتف ؿ  ؿتؼؾ ادًً رـتف ح

لمل  ٖـؾ مْف ؾُِفد ؾ٘قَّ نخذ افُِٛ ذـٚةد ؾ٘ق نـؾ ؾال تٖـؾ ؾ٘ي نخٚؽ نق  ُقق وًٕم نمًؽ ظذ 

ًٍٕفد لوق خٚفىٓؼٚ ـؼالبو مؼـ ؽرهؼٚ ؾؼال تٖـؼؾ ؾؼًٕ٘م شؼّٔٝ ظؼذ ـٌِؼؽ لمل تًؼؿ ظؼذ ؽؼركد لوق 

ٚ نل  قمغ ؾِؿ    ؾٔف وُ نمر شّٓؽ ؾُؾ وق  رمٔٝ شّٓؽ ؾٚذـر اشؿ ابد ؾ٘ق ؽٚب ظْؽ  قمه

ٚ ت املٚء ؾال تٖـؾد ؾٕ٘ؽ ُ ت رن املٚء ؿتِف نل شّٓؽ َه زٚاٙ اإلَاّ أمحد  شصئٝد لوق لج تف ؽر 

 ٚايػٝدإ.
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
نـؾ احلٔقاق  ذع ادهْػ  ً  ذـرك ّحُٚف افذـٚة  ذـر نحُٚف افهٔ د ؾ٘ق افهٔ   ف  ًٌٚح 

افقحقد وذ افزـٚة تُقق فألهعد لنمٚ افهٔ  ؾُٔقق فِقحقد لافقحق وذا ًؿ ر ظِٔف ؾتِزف 

تذـٔتفد ـّـ ا ىٚد  نٌؽى لٕحقك ؾٔجٛ ظِٔف نق ً ذـلد ؾٚفذن  هىٚد احلٔقإٚت مثؾ افىٔقر 

 ٚفنٌؽ   ٚفنٌؽ ُ جيقز نق  ٖـِٓٚ وُ  ً  تذـٔتٓٚد لهذا  ى  ؾٔف  ًض افْٚسد ؾٔهىٚدلا

د نن: ح   ت  َقرو ل ٖيت مـ افٌ  ؾٔج هٚ مٔتٜ ل ٖـِٓٚد َٕقـ: حراف: ّنؽ مل تهى هٚ  ًم فف مي

 اجلً .

َـّ ادهؼؼْػ  َ♫نلرد ادهؼؼْػ حؼؼ  ثهٚ هؼؼق ن ؼؼؾ افٌؼؼٚبد لهؼؼق حؼؼ  ٞ ظؼؼ ن  ؼؼـ حؼؼٚتؿد فُؼؼ

ؼؼٚػي  ًي ٜى ت احلؼؼ تي اد نلـ فٍيؼؼ   ٞ ؾٔؼؼف نق فٍؼؼؼ ن ٍٚطؼؼف مؼؼـ مَجؼؼعى مؼؼـ اّحٚد ؼؼٞد لمل  ًؼؼَف شؼؼٔٚؿهٚ لاحؼؼ ه

 صيدإل باُب 
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َؾ »ؿٚـ:  ♀افٌْل  ًُ َِّؿد لذـرت اشؿ اب ظِٔف ؾ د افهٔ   ُقق شوذا نرشِٝ ـٌِؽ ادًً

  ٖح  نمر ـ:

 ومٚ  حٔقاقى جٚرح.  

 ٜى لهق افًٓؿ  .نل ادً س لؽرك دلومٚ نق  ُقق    

ءه : لهؼق احلٔؼقاق اجلؼٚرحد ؾٕ٘ؼف جيؼقز افهؼٔ   ؼٚحلٔقاق اجلؼٚرح شؼقٌبدأ أًٔلا مبا جهاٞ يف احلهدٖح   ا

د  ٕؼؼٚت افتؼؼل ً هؼؼىٚد  ؼؼٚ ظؼؼٚدةه د نل ؽرهؼؼٚ مؼؼـ احلٔقا ا اد نل ّٕؼؼره اد نل ؾٓؼؼ ه اد نل نشؼؼ ه د نل  ؼؼٚزه ا ـؼؼٚق  ؼؼَره

 .♀لفُـ افهٔ   ٚحلٔقاق اجلٚرح فف ذلطد جٚءت ت ح  ٞ افٌْل 

: ؾؼؼؼال  ؼؼؼ  نق  ُؼؼؼقق احلٔؼؼؼقاق اجلؼؼؼٚرح ؿؼؼؼ  ذهؼؼؼٛ  ًٍؼؼؼؾى مْؼؼؼؽد نن شوذا نرشؼؼؼِٝ»: ؿقفؼؼؼف: أٔهلههها 

ٚ مؼؼـ ؽؼؼر ورشؼٚـ مؼؼـ  ؼؼٚحٌف ؾؼؼال حيؼؼؾُّ مؼؼٚ نرشؼِتف ننؼؼٝد ؾِؼؼق إىِؼؼ ًه د نل شؼؼٌ ا ؼ احلٔؼؼقاق اجلؼٚرح  ؼؼَره

:  ُؼؼؼؼقق ؿؼؼؼؼ  ن ؼؼؼؼٔح  ٚفؼؼؼؼذـٚةد هؼؼؼؼذا اّمؼؼؼؼر  ا ؼؼؼىٚد  ؼؼؼؼفد وُ نق ت رـؼؼؼؼف ؿٌؼؼؼؼؾ افؼؼؼؼذـٚة ؾتذـٔؼؼؼؼفد ؾٕ٘ؼؼؼؼف حْٔئؼؼؼذى

 لهق افؼط اّلـ. شنرشِتف»اّلـد ؿقفف: 

ََجَل َو: ؿقفف ـٌِؽ ادًِؿد فَؼقـ اب الػسي الجاٌ٘ ٌَ }: َع و َُكِّبِيَ َو ٌُ ارِِح  َٔ ََ اْْلَ ٌِ  ًْ ُت ٍْ  {ا َغيذ

ؼؿو افهؼؼٔ د لً ًؼرؽ ذفؼؽ ت افُِؼؼٛ  ٖنؼف وذا ًنرشؼؼؾ [4]املٚئؼ ة:  َِّ َِّؼؿ   ًّْؼك ننؼؼف ًمً د لمؼٚ مًْؼؼك ادًً

ؼؼؼؿد هؼؼؼذك افًالمؼؼؼٚت  َِّ ذهؼؼؼٛ لوذا ًزجؼؼؼر إزجؼؼؼرد لُ  ٖـؼؼؼؾ  ؼؼؼٚ ا ؼؼؼىٚدد هؼؼؼذك ظالمؼؼؼٚت نق اجلؼؼؼٚرح ًمً

 افثالث افتل ذـرت فؽ.

 ُأزضن ٖرِب إذا. 
  إذا دمت لْ بهٕتص وعني كمىٛ عسفّا فٕدف ،ٍٖصجس إذا اٌصجس. 
  ِرا وعٍٜ التعمٗي ،أال ٖأكن يف األهن وَ ِرا احلٕٗاُ :ٔاألوس الجالح. 
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ؼؼَؾ »ؿؼؼٚـ:  ًُ نن: ذـؼؼرت اشؼؼؿ اب  شلذـؼؼرت اشؼؼؿ اب ظِٔؼؼف»د ؿقفؼؼف: شلذـؼؼرت اشؼؼؿ اب ظِٔؼؼف ؾ

ا افوؼّر ت ؿقفؼف ظذ مٚذا  افوّر  ًقد ظؼذ مؼٚذا  ظؼذ ا  ذـؼرت »: ♥رشؼٚـد وذه

  ًقد ظذ ا رشٚـد نن ظْ  ا رشٚـ ؿِٝ:  ًؿ اب. شاشؿ اب ظِٔف

لجيؼؼؼقز نق تُؼؼؼقق افتًؼؼؼّٜٔ ؿٌؼؼؼؾ ا رشؼؼؼٚـ  َِٔؼؼؼؾد ُ مؼؼؼٕٚعد ّنؼؼؼف اشتهؼؼؼحٚبو فِحُؼؼؼؿد لهْؼؼؼٚؿ 

ا ظْؼؼؼ    ا ؼؼٜ ا رشؼؼؼٚـد ؾٔجؼؼقز: نق  ُؼؼؼقق ؿٌِؼؼؼف  َِٔؼؼؾد فُؼؼؼـ  ؼؼرجو ت نق  ُؼؼؼقق اُشؼؼؿ مؼؼؼذـقره مؼؼؼـ حي

ََجَلزز َوٕزؼؼ نق  ؼؼذـر اشؼؼؿ اب  ؼؼؿد نل ظْؼؼ  ورشؼؼٚـ افًؼؼٓؿ لٕحؼؼقكد ؾؼؼ٘ق  َعزز و َِّ ظْؼؼ  ورشؼؼٚـ افُِؼؼٛ ادً

نق د لظْؼؼؼؼؼؼؼؼ ٕٚ ؿٚظؼؼؼؼؼؼؼؼ ة: شوذا نرشؼؼؼؼؼؼؼؼِٝ لذـؼؼؼؼؼؼؼؼرت»ؿؼؼؼؼؼؼؼؼٚـ:  ♀افهؼؼؼؼؼؼؼؼٔ  حؼؼؼؼؼؼؼؼراف: ّق افٌْؼؼؼؼؼؼؼؼل 

 .ادًىقؾٚت ت افؼط تٖخذ حُؿ اجلِّٜ افقاح ة

د د لوُ ؾؼؼال تٖـؼؼؾ""وذا ذـؼؼرت اشؼؼؿ اب ظْؼؼ  ا رشؼؼٚـ ؾُؼؼؾـٖنؼؼف ؿؼؼٚـ:  ♀ؾؼؼٚفٌْل 

د لوؼؼؼح لجؼؼؼف  لهؼؼؼذك افؼؼؼؼضٜٔ ت  ؼؼؼٔٚؽٜ اجلِّؼؼؼٜ تؼؼؼ ـ ظؼؼؼذ نق افتًؼؼؼّٜٔ ظْؼؼؼ  ورشؼؼؼٚـ افهؼؼؼٔ  ذطو

 اُشت ُـ 

ارجؼؼؼؼؼؼؼؼؼع مًؼؼؼؼؼؼؼؼؼل ؿٌِؼؼؼؼؼؼؼؼؼف  حؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  ٞ نل  حؼؼؼؼؼؼؼؼؼ  ثغد هْؼؼؼؼؼؼؼؼؼٚؿ ت افتًؼؼؼؼؼؼؼؼؼّٜٔ ظؼؼؼؼؼؼؼؼؼذ احلٔؼؼؼؼؼؼؼؼؼقاق ؿؼؼؼؼؼؼؼؼؼٚـ افٌْؼؼؼؼؼؼؼؼؼل 

ؼؼَؾ »: ♀ ًُ د مل  ؼؼٌٖت  ٚحلؼؼ  ٞ  هؼؼٌٜٔ ذضٔؼؼٜ ؾؼؼ ـ هْؼؼٚؿ شمؼؼٚ نَ يؼؼر افؼؼ ف لًذـؼؼر اشؼؼؿ اب ؾ

افثٕٚٔؼٜ تؼ ـ ظؼذ نق افتًؼّٜٔ ظؼذ ورشؼٚـ افهؼؼٔ  ظؼذ نق افتًؼّٜٔ ظؼذ افتذـٔؼٜ لاجؼٛد  ٔؼًْم افهؼؼٌٜٔ 

ٚء  ذا افُالف  مـ نيـ  مـ ـالف مـ ذط ٓي َي ًٍ  د مـ نيـ جٚء اف

 مـ ـالف مـ ُ  ْىؼ ظـ اهلقمد افذن نليت جقامع افُِؿد  ٌْْل ظذ ذفؽ مًٖ ٜ:

 أٔ عمٜ الهٗد حُسً األكنكرأُ وَ  عىد  سك التطىٗٛ عمٜ الت ٛٗ  . 
 ألٌّا ٔاجب ؛كٗٛ جاشرٔوَ ٌط٘ التطىٗٛ عمٜ الت .ٛ 
 ًٔوَ ٌطْٗ عمٜ  سك الهٗد حُس. 

د لوٕؼؼًم ؿؼؼٚفقك مؼؼـ طؼؼقاهر افْهؼؼقص لاّدفؼؼٜ  ٚظتٌؼؼٚر  ؼؼًمه ُُّ ؼؼٚد نل ح هؼذا ـؼؼالف ؾَٓٚئْؼؼٚ مل  َقفؼؼقك ظٌثه

ؼٚ  ٖحُؼٚف ا ؼٚ دُفٜ افٌِؼٜد لفؼذفؽ ُ  ُّؼـ نق  ُؼقق ادؼرء ظٚمله ا ؾٔٓؼٚ وُ نق  ُؼقق ظٚمله فؼؼع  تٓؼ ه
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  ُفؼؼؼؼؼٜ افٌِؼؼؼؼؼٜد لؿؼؼؼؼؼ  نضؼؼؼؼؼٚـ مؼؼؼؼؼـ نحًؼؼؼؼؼـ مؼؼؼؼؼـ تُِؼؼؼؼؼؿ ظؼؼؼؼؼـ ذفؼؼؼؼؼؽ افنؼؼؼؼؼٔ  ن ؼؼؼؼؼق وشؼؼؼؼؼحٚؾ افنؼؼؼؼؼٚضٌل ت 

ؾَؼؼؼٚت" ؼؼؼٚ  ٚفٌِؼؼؼٜد ـِؼؼؼًم ازددت ظِؼؼؼًمه  ٚفٌِؼؼؼٜ ـِؼؼؼًم  "ادقا ؼؼؼٚ نق مؼؼؼـ  ذط افٍَٔؼؼؼف نق  ُؼؼؼقق ظٚمله ظَؼؼؼ   ٚ ه

ؼ د  ؾ نحًـ مـ ـالف افنٚضٌل ـؼالف ا مؼٚف ادٌجَّ ظِٔؼف -ؾ دّؼ   ؼـ ودر ؼس افنؼٚؾًل ازددت ؾًٓمه

 ."افرشٚفٜ"ت ـتٚ ف افًئؿ  -راٜ اب

ا ظرؾْؼٚ هؼذا افؼ فٔؾد ؿؼٚـ افٌْؼل  ٔبؼٚ ؾٚذ حؼف»: ♀وذه د شؾؼ٘ق نمًؼؽ ظِٔؼؽ ؾٖدرـتؼف ح

مؼـ ندرؿ افهؼٔ  لؾٔؼف حٔؼٚةو مًؼتَرة ؾٕ٘ؼف جيؼٛ ذـٚتؼفد لوق ـٕٚؼٝ احلٔؼٚة ؾٔؼف ؽؼر : ٖدلٍا عمٜ أُ ِرا

 رٌد و ٚر اف ف.مًتَرةى ؾٔجقز نـِف  ّج

ؼف»ؿٚـ:  َِ ًُ ٜه شؾ٘ق ندرـتف لؿ  ؿتِف لمل  ٖـؼؾ مْؼف ؾ د نن مؼـ ذط اجلؼٚرح نُ  ٖـؼؾ مْؼف لخٚ ؼ

ؼؼؼؿ ُ  ُؼؼؼقق مًِؼؼؼًمه وُ وذا ـؼؼؼٚق ُ  ٖـؼؼؼؾد ؾؼؼؼ٘ق نـؼؼؼؾ مْؼؼؼف  َِّ ًٌع: ّق ادًً ؼؼؼ ًَّ افًؼؼؼٌٚعد ؾؼؼؼٖق ُ  ٖـؼؼؼؾ مْٓؼؼؼٚ اف

 ْؼٚءه ظؼذ تًِّٔؼؽ فؼف لورشؼؼٚفؽد ؾًّْؼٚك ننؼف مل  هؼى ك فؼؽد لوٕؼًم ا ؼىٚدك فًٍْؼؼفد  ًْؼل مل  هؼى ك 

 لوًٕم فًٍْف.

ك ِرا ٖدلٍا عمٜد شؾ٘قَّ نَخذ افُِٛ ذـٚة»: ♀ؿٚـ افٌْل  َـّ : ننف ُ  ِزف نق ً ذ

َِّؿد ؿٚـ:  ؾال تٖـؾ ؾ٘ي نخٚؽ نق  ُقق »نن افُِٛد  شؾ٘ق نـؾ»افهٔ  وذا ا ىٚدك افُِٛ ادً

ًَِّمه شوًٕم نمًؽ ظذ ًٍٕف مـ احلٔقاق ؾال جيقز نـِف: ّنف حْٔئذى  د وذا نـؾ افُِٛ لفق ـٚق ًمً

 ."ننف وذا ًلج  افنؽُّ ؾْٕ٘ٚ ٕرجع فأل ؾ لهق افتًّؽ  ٚفَٔغ"حًيتّؾ ننف نـؾ فًٍْفد لافَٚظ ة: 

ن ؼؼؿ َٕؼؼؾ ؿٌؼؼؾ ؿِٔؼؼؾد افنؼؼٔ   َؼؼقـ ؿٌؼؼؾ ؿِٔؼؼؾد مؼؼٚ ٌاضههب ٍِهها أُ أذكههس القاعههدٚ، الههٗقني وهها ِههٕ؟     

ُه  افنٔ  مُٔٚئٔؾ  َقـ يل: نق اّ  ؾ افتحر ؿد ن ؿ نؿؾ فُؿ ؿٌؾ ؿِٔؼؾ وق اّ ؼؾ ت اشّؽ نل

َِّحؼؿ ا  ٚحؼٜد لنمؼٚ اّ ؼؾ ت لجؼقد افِحقف ا  ٚحؼٜ  ًٕؼؿد َٕؼقـ:  "اّ ؼؾ ت ٕؼقع احلٔؼقاق لاف

د هؼؼذك ؿٚظؼؼ ة إتٌؼؼف هلؼؼٚد لهؼؼل مؼؼـ دؿٔؼؼؼ افٍَؼؼفد إتٌؼؼف هلؼؼذك افَٚظؼؼ ةد ؾَؼؼ  لجؼؼ ت افؼؼؼط ؾؼؼٚفتحر ؿ"

 اوحٜ  لاوحٜ. ًض اخلقاص  ى  ت ؾّٓٓٚد نظٔ هٚ نف هل ل
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"اّ ؼؼؼؼؾ ت افِحؼؼؼؼقف  ٚظتٌؼؼؼؼٚر ٕقظٓؼؼؼؼٚ نظٔؼؼؼؼ هٚ  نؼؼؼؼظٜ ّق افقؿؼؼؼؼٝ لٕر ؼؼؼؼ  نق ْٕٓؼؼؼؼل افُتؼؼؼؼٚبد 

ؼؼؼٚ ا  ٚحؼؼؼٜ" وذا  "نمؼؼؼٚ اّ ؼؼؼؾ ت افِحؼؼؼقف  ٚظتٌؼؼؼٚر لجؼؼؼقد ذضٓؼؼؼٚ ؾّٚ ؼؼؼؾ افتحؼؼؼر ؿ"د ًحُؼؼؼل ومجٚظه

ٚهؼٚ مًؼِؿو  ن َـّ كد وذا تؼرددت هؼؾ ذ َـّ ل نل مل ً ذـك  ؾّٚ ؼؾ: ننؼف مل  ؼذ ـد َدت هؾ ًذ ل ـتؼٚيبو  نل تردَّ

لثْؼؼؼؼلو   ؾّٚ ؼؼؼؼؾ: افؼؼؼؼؼقثْل: ّنؼؼؼؼف ؽؼؼؼؼر مًؼؼؼؼؼِؿد ؽؼؼؼؼر نهؼؼؼؼؼؾد ؾّٚ ؼؼؼؼؾ افًؼؼؼؼ فد لهؼؼؼؼؼذا مًْؼؼؼؼك ؿؼؼؼؼؼقهلؿ: 

د نن:  ٚظتٌؼؼؼؼٚر لجؼؼؼؼقد ذط ا  ٚحؼؼؼؼٜد لنمؼؼؼؼٚ وذا ؿِْؼؼؼؼٚ: اّ ؼؼؼؼؾ ت "لاّ ؼؼؼؼؾ ت افِحؼؼؼؼقف افتحؼؼؼؼر ؿ"

ز نـِٓؼؼٚ لهؼؼق و ٚحؼؼٜ نـِٓؼؼٚ  لهؼؼق افِحؼؼقف ا  ٚحؼؼٜد ؾٌٚظتٌؼؼٚر ٕقظٓؼؼٚد لجًْؼؼٓٚد ُ  ٚظتٌؼؼٚر ذط جؼؼقا

 افذـٚة.

ا لؿٚظؼؼ ة شؾؼؼ٘ق نـؼؼؾ ؾؼؼ٘ي نخؼؼٚؽ» ؿؼؼٚـ: د هؼؼذك اجلِّؼؼٜ نيوؼؼٚ تؼؼ فْٚ ظؼؼذ ن ؼؼؾ ذظؼؼل مٓؼؼؿ جؼؼ ب

د لهؼؾ جيؼقز افتًّؼؽ  ٌٌِؼٜ افيؼـ  "ننف وذا ًلج  افنؽ ؾال    مؼـ افتًّؼؽ  ؼٚفَٔغ"مّٜٓ لهق: 

 اّ ؼؼؾ ظْؼؼ ٕٚ: ننؼؼف ُ جيؼؼقز افتًّؼؼؽ  ٌٌِؼؼٜ افيؼؼـ حٔؼؼٞ ًلجؼؼ  افَٔؼؼغد لوق ـؼؼٚق فؼؼًٌض نهؼؼؾ افًِؼؼؿ

 ـالف ت هذك ادًٖ ٜ نضٚفقا ؾٔفد  ًْل ؿ   ُقق فف مْٚشٌٜ ؽر هذك ادْٚشٌٜ.

د لجؼ تَّ افهؼٔ د لفُؼـ لج تؼف ؽؼر مؼٖـقـ شلوق خٚفىٓٚ ـالبو مـ ؽرهٚ ؾال تٖـؼؾ»ؿٚـ: 

ؼؼؼٚ مؼؼؼٚ  ٌه كد لفُْؼؼؼؽ لجؼؼؼ ت ـٌِؼؼؼؽد للجؼؼؼ ت  جٕٚؼؼؼٛ ـٌِؼؼؼؽ ـؼؼؼالبو نخؼؼؼرمد لؽٚف َـّ ؼؼؼٚ مل ً ؼؼؼذ ٔدته مْؼؼؼف م

ؼؼٚ  ُؼؼقق  ؼؼغ افُؼؼالب ظْؼؼ  افهؼؼ ٌه ٔ  مْٚلصؼؼٜد ؾَؼؼ   ُؼؼقق ـٌِؼؼؽ ؿؼؼ  مْؼؼع افُؼؼالب نل جِؼؼس مًٓؼؼٚ ؿر 

ٌهؼٚ فؼؽ  مـ احلٔقاقد َٕقـ: ؾال تٖـؾد ُحتًمـ نق  ُقق افذن ا ىٚد افُِٛ اِخر افذن فؼٔس ـِ

 لمل ترشِفد ؾّع جقد افنؽ حيًرف فً ف لجقد افَٔغ ت افؼط.

ٔٝ ظؼؼؼؼؼؼذ ـٌِؼؼؼؼؼؼؼؽ لمل تًؼؼؼؼؼؼؼؿد ظؼؼؼؼؼؼؼذ ؽؼؼؼؼؼؼرك»ؿؼؼؼؼؼؼٚـ:  َّّ ٔؾ فَِٚظؼؼؼؼؼؼ ة. ثؼؼؼؼؼؼؼؿ ؿؼؼؼؼؼؼؼٚـ د هؼؼؼؼؼؼؼذا تؼؼؼؼؼؼؼ فشؾؼؼؼؼؼؼؼًٕ٘م شؼؼؼؼؼؼؼ

مؼؼـ  شلوق رمٔؼؼٝ شؼؼّٓؽ» ؼؼ ن  ؼؼتُِؿ ظؼؼـ افْؼؼقع افثؼؼٚي  ؼؼٚ ً هؼؼىٚد  ؼؼف لهؼؼق اِفؼؼٜ:  ♥

َقرى ـٚفًٓؿد لادً س لؽرهٚ.   ذط اِفٜ نق تُقق ذات مي
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ؼؼٜ نل  ٌدٔىي ًٕ ؼؼٜد مؼؼٚذا تًؼؼّك   ٔىي ؼؼَقرى ؾؼؼال تهؼؼح افتذـٔؼؼٜ  ؼؼفد مثؼؼؾ مؼؼٚذا  مثؼؼؾ افٌُّْ ؾؼؼ٘ق مل تُؼؼـ ذات مي

ؼٜد هؼؼذك افًْ  ِي ٌدٔ ا ًٕ د فؼؼٔس دؼؼ ده ؼَقرى ؼؼٜ  ًؼؼض افْؼٚس  رمؼؼل  حجؼؼرد ل ُؼقق احلجؼؼر فؼؼٔس ذا مي ٌدٔىي ؼٜ نل افًْ ِي ٌدٔ

فو ُ جيؼؼقز نـِؼؼفد   وذا مؼؼٚت احلٔؼؼقاق  ؼؼف ؾٕ٘ؼؼف حؼؼرا
ؾٔهؼؼٔٛ  حؼؼ كد لوٕؼؼًم  هؼؼٔٛ  جٌْؼؼفد ؾَْؼؼقـ: حْٔئؼؼذى

لمثِف وذا ضب  ًهٚد  ًؼض افْؼٚس  ؼرم افهؼٔ  ظؼذ صؼجرة ؾٔيؼ ف  ٚفًهؼٚ ؾًٔؼَط افهؼٔ د وق 

فو نـِفد لمثِف نيوٚ افنٌؽ لؽر ذفؽ.مل ت رـ ٔبٚ ؾتذـٔف ؾٕ٘ف حرا  ف ح

ٚ نل  قمغ»نن ذضهٚ ظِٔفد  شلوق رمٔٝ شّٓؽ ؾٚذـر اشؿ اب»ؿٚـ:  د شؾ٘ق ؽٚب ظْؽ  قمه

ؼَقر: ّنؼف  ؼ خؾ  ؼَقر: ادًؼ س فؼف مي ؼَقرد لنضب فُؼؿ نمثِؼٜ ملؼٚ فؼف مي ًٝ فؼؽ: ـؼؾ مؼٚ فؼف مي ٚ ننؼٚ ؿِؼ ًه ضٌ

 ادٌُٚش نل افٍ . لجيرحد مٚ ندرن اشؿ هذك  

ٛى ؾجئؼؼؼٝ مؼؼؼـ افٌؼؼؼ  ؾقجؼؼؼ ت نق ذاؿ اّرٕؼؼؼٛ ؿؼؼؼ   ؼؼؼٚدك  ـى نل نرٕؼؼؼ هؼؼؼذا افٍؼؼؼ  فؼؼؼق لوؼؼؼًتف فٌؼؼؼزا

ؼؼٚد هؼؼؾ جيؼؼقز نـِؼؼف نف ُ  جيؼؼقز  خىؼؼٖد وق ؿِؼؼٝ: جيؼؼقز خىؼؼٖد لوق  ذفؼؼؽ افٍؼؼ  للجؼؼ ت اّرٕؼؼٛ مٔته

ؾ    ؿِٝ: ُ جيقز خىٖد ؾهد

  جؼؼرح اّرٕؼؼٛ لخؼؼرج مْؼؼف دفو َٕؼؼقـ: وق ـؼؼٚق افٍؼؼ ُّ جيؼؼرح  ؼؼٖق ـٕٚؼؼٝ ؾٔؼؼف نشؼؼْٚقد ؾحْٔئؼؼذى ؾَؼؼ

ؾٔجؼؼؼقز نـِؼؼؼفد لوق ـؼؼؼٚق افٍؼؼؼ ُّ ُ جيؼؼؼرح لوٕؼؼؼًم  َؼؼؼٌض مثؼؼؼؾ احلٌؼؼؼؾ لؽؼؼؼركد ؾٕ٘ؼؼؼف ُ جيؼؼؼقز نـِؼؼؼف وُ نق 

ٔهٚ ؾتذـٔف.  ت رـف ح

َقرد لفق ـٚق اديَقر ت افَ فد ؾٕ٘ف  ٌٔح حغ ذاؿ. ا إتٌفأ ُ    نق  ُقق فف مي  وذه

ٚ نل  قمغ»ؿٚـ:  ٔٝ شّٓؽ لشَط ظذ حٔقاق مٚد ثؼؿ جئؼٝ د  ًْل رمشؾ٘ق ؽٚب ظْؽ  قمه

وُ نمؼؼر »د نن: ت احلٔؼؼقاق افؼؼذن ؽؼؼٚب ظْؼؼؽ شؾِؼؼؿ  ؼؼ  ؾٔؼؼف» ًؼؼ  ؾؼؼسة ؾقجؼؼ ت ذاؿ احلٔؼؼقاقد ؿؼؼٚـ: 

َؾ وق صؼئٝ ًُ ّنؼف حْٔئؼذى اّ ؼؾ: نق شؼٌٛ افقؾؼٚة وٕؼًم هؼق  ًؼٌٛ جرحؼؽد لوق تؼٖخر  :ششّٓؽ ؾ

ٕؼؼٚت افٌُؼؼرة مثؼؼؾ افٌؼؼزُ ق ؿؼؼ  ترمٔؼؼف لُ  ّؼؼقت وُ مؼؼـ افٌؼؼ د اجلؼؼرح نل افقؾؼؼٚة  ًؼؼ هٚ  ٔؼؼقفد احلٔقا

جيقز فؽ نق تٖـِف مـ افٌ   ؼط نُ  ؼ  ؾٔؼف وُ جرحؼؽ ننؼٝد فُؼـ فؼق ـؼٚق اجلؼرح دؼتّاله مْؼؽ 
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لمؼؼـ ؽؼؼرؿد افرَّ ٚ ؼؼٜ ؿؼؼ  تُؼؼقق مْؼؼؽ لؿؼؼ  تُؼؼقق مؼؼـ ؽؼؼرؿ ُ جيؼؼقز: ّجؼؼؾ افنؼؼؽد ؾَؼؼ   ُؼؼقق 

كد ؾحْٔئذى ُ جيقز. َّّ  افثٚي مٚ ش

ؼؼٚ ت »ؿؼؼٚـ:  َه ؼؼٚد ؿؼؼٚـ شاملؼؼٚء ؾؼؼال تٖـؼؼؾلوق لج تؼؼف ؽر  د هؼؼذك لاوؼؼحٜ: ّنؼؼف ؿؼؼ   ُؼؼقق مؼؼٚت ؽرؿه

د ؾّؼع افنؼؽ ٕرجؼع فَِٔؼغد لاّ ؼؾ ت شؾٕ٘ؽ ُ ت رن املٚء ؿتِف نل شّٓؽ»: ♥

 افِحقف  ٚظتٌٚر ذط و ٚحتٓٚ احلًرمٜ.

 

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

                    
ارحقال    وفقه اهلل: الشَّ
 ًؼؼؼ  ذـؼؼؼرك فألضًّؼؼؼٜ  ؼؼؼذـر  ؼؼؼٚب افْؼؼؼذرد لمْٚشؼؼؼٌٜ ذـؼؼؼر افْؼؼؼذر  ًؼؼؼ   َرِِحَزززهللُاَتَُعَزَلززز َ َع ادهؼؼؼْػ ذ

ؼؼٚد ؾُثؼؼر مؼؼـ افْؼؼٚس  َؼؼقـ: ب ظؼؼعَّ نق ًنضًؼؼؿد    ُؼؼقق ادْؼؼذلر  ؼؼف ضًٚمه
اّضًّؼؼٜ ننؼؼف ت نحٔؼؼٚقي ـثؼؼرةى

 نق نذ حد نق نؾًؾ.

ؼ ٕه د ـًم نق مـ اّمقر افثٕٜٚٔ ادتًَِٜ  ٚفْذر نق افْذر نحٔٚ ٜى لؿؼ   ُؼقق  ٌّؼٚحى ٚ ؿؼ   ُؼقق  ًّهؼٔ

ؼؼؾَّ لمؼؼـ ادًهؼؼٜٔ مؼؼٚ  ُؼؼقق ادؼؼذـك  ىر َؼؼٜ ؽؼؼر ذظٔؼؼٜد  ؼؼٖق ً ؼؼذ ح فٌؼؼر اب  جي ؼؼزَّ لي : وذ مؼؼـ ذلط ظي

ؼؼؼؼؼؾَّ افًٍؼؼؼؼؼؾ افؼؼؼؼؼذن مل ٕؼؼؼؼؼذـرك مؼؼؼؼؼع افتًؼؼؼؼؼّٜٔ: نُ ً َهؼؼؼؼؼ   ؼؼؼؼؼف ؽؼؼؼؼؼر اب  جي ؼؼؼؼؼزَّ لي د ؾّؼؼؼؼؼـ ذ ؼؼؼؼؼح فْهؼؼؼؼؼٛ مؼؼؼؼؼـ ظي

رجؼؼؼؼؼؼؾو نق  ؼؼؼؼؼؼذ ح ت مقوؼؼؼؼؼؼعد ؿؼؼؼؼؼؼٚـ افٌْؼؼؼؼؼؼل  اّنهؼؼؼؼؼؼٚب ؾٕ٘ؼؼؼؼؼؼف مْٓؼؼؼؼؼؼل ظْؼؼؼؼؼؼف ـؼؼؼؼؼؼًم ت احلؼؼؼؼؼؼ  ٞ: ملؼؼؼؼؼؼٚ ٕؼؼؼؼؼؼذر

ٛى مؼؼؼـ اّنهؼؼؼٚب  نل فؼؼؼقثـ » :♀ ؾحْٔئؼؼؼذى ُ جيؼؼؼقزد لوٕؼؼؼًم   شهؼؼؼؾ ـؼؼؼٚق ً ؼؼؼذ ح ؾٔؼؼؼف فًَْهؼؼؼ

 ً ذ ح ت ؽرك مـ اّمٚــ ؾتِغ افهٍٜ.

ا مْٚشؼٌٜ افْؼذر فؼًٌض اّضًّؼٜ لاوؼحٜ مؼـ هؼذك اجلٓؼٜد لنمؼٚ جًِؼف  ًؼ  اجلْٚ ؼٚتد ؾأل ؼؿ  وذه

 صٔٚء: َقفقق: وق افْذر جيّع ثالثٜ ن

 ٛٗعبادٚ وال.   
 ٌٛٗٔعبادٚ بد.  
 ًٔطعا. 
ا ثالثؼؼؼٜ نصؼؼؼٔٚءد ظٌؼؼؼٚدةو مٚفٔؼؼؼٜ لاوؼؼؼحد  َؼؼؼقـ: ب      ؼؼؼؾَّ وذه جي ؼؼؼزَّ لي نق نصؼؼؼسن ـؼؼؼذاد لظٌؼؼؼٚدةو   ٕٔؼؼؼٜ  ظي

 ًٍِؼؼؼؼفد ب ظؼؼؼؼعَّ نق ن ؼؼؼؼع رـًتؼؼؼؼغد ؾجؼؼؼؼًْس افْؼؼؼؼذر جيّؼؼؼؼع افًٌؼؼؼؼٚدة املٚفٔؼؼؼؼٜ لافٌ ٕٔؼؼؼؼٜد فُؼؼؼؼـ إيؼؼؼؼر دؿؼؼؼؼٜ 

ذر
َّ
 باب إلن
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: لفُؼؼؼـ  ً  ؼؼؼٚءد ؿؼؼؼٚفقا ٓي َي ًٍ ؼؼؼٛ ؾٔؼؼؼف مًْؼؼؼك املٚفٔؼؼؼٜ: لفؼؼؼذفؽ ؾٕ٘ؼؼؼف ت افهؼؼؼقف لافهؼؼؼالة ُ جيؼؼؼقًز ؾًؼؼؼًؾ اف َِّ ٌ

ٛى ظؼؼـ مٔؼؼٝ: ّنؼؼؼف ظٌؼؼٚدةو   ٕٔؼؼٜد فُؼؼؼـ جيؼؼقز ؾًؼؼؾ افقاجؼؼؼٛ مؼؼـ احلؼؼٟ ظؼؼؼـ ادٔؼؼٝ: ّنؼؼف ظٌؼؼؼٚدةو  لاجؼؼ

 مٚفٜٔ.

ؼؼٛ ؾٔؼؼف املٚفٔؼؼٜد لفؼؼذفؽ ؿؼؼٚـ افٌْؼؼل  ِد د شوٕؼؼًم  ًؼؼتخرج مؼؼـ مؼؼٚـ افٌخٔؼؼؾ»: ♀افْؼؼذر ؽ

د لفؼؼؼذا جؼؼؼٚء ت شوٕؼؼؼًم  ًؼؼؼتخرج مؼؼؼـ مؼؼؼٚـ افٌخٔؼؼؼؾ» :♀ نخؼؼؼذٕٚ املٚفٔؼؼؼٜ مؼؼؼـ حؼؼؼ  ٞ افٌْؼؼؼل

مؼؼـ مؼؼٚت لظِٔؼؼف  ؼؼقفو  ؼؼٚف »ؿؼؼٚـ:  ♀احلؼؼ  ٞ افؼؼذن رلاك ناؼؼ  لن ؼؼق داللد نق افٌْؼؼل 

ؼؼؼف ُّٔ ؼؼؼْـ ؿؼؼؼٚـ ناؼؼؼ : شظْؼؼؼف لف ًً د ؾؼؼؼال  هؼؼؼقف "وٕؼؼؼًم ذفؼؼؼؽ ت افْؼؼؼذر خٚ ؼؼؼٜ"د ؿؼؼؼٚـ ن ؼؼؼق داللد  ؼؼؼٚحٛ اف

ٝى  ؼؼؼؼال ؼؼؼؼٚ لُ  هؼؼؼؼع صؼؼؼؼخصو ظؼؼؼؼـ صؼؼؼؼخصى مٔؼؼؼؼ ٌه ٚ لاج ةه لاجٌؼؼؼؼٜ وُ نق صؼؼؼؼخصو ظؼؼؼؼـ صؼؼؼؼخصى  ؼؼؼؼقمه

ٜه  قجؼؼقب افؼؼؼع ا تؼؼ اءه ؾؼؼال ًتَٙؼؼ ظؼؼـ ادٔؼؼٝد لهؼؼذك نيوؼؼٚ  ا ؾَؼؼطد لنمؼؼٚ وق ـٕٚؼؼٝ لاجٌؼؼ تُؼؼقق ٕؼؼذره

 ذـرٕٚهٚ هْٚؿ نطـ ت هذا اف رس نل ؽرك.

 
 

 اهلل: رحمه المصنفقال 
مؼؼـ ٕؼؼذر نق  ىٔؼؼع اب »: ♀ قايددت: قدداٍ زضددٍٛ اهلل   ▲ عددٔ عا٥ػدد١ -303

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايبدازٟ. ش ؾال  ًهفؾِٔىًفد لمـ ٕذر نق  ً  اب

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

د افْؼذر خلًّؼٜ شمؼـ ٕؼذر نق  ىٔؼع اب ؾِٔىًؼف»ؿؼٚـ:  ♀هذا احل  ٞ ؾٔف نق افٌْل 

 نصٔٚء لهل اّحُٚف افتٍُِٜٔٔ:

 ٌرْز بطاعٛ ٔاجبٛ. :الٍٕع األٔه 
 ٌ٘ٛص وٍدٔبٛ. :الجا  ٌرْز بطاع
 جالح: ٌرْز مبخسً.ال 
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 .ٓٔالساب : ٌرْز مبكس 
 .اخلاوظ: ٌرْز مبباح 

هذا  ٚظتٌٚر افًٍؾد لنمٚ ادًِؼؼ ظِٔؼف ؾًؼٖٔتْٔٚ وق صؼٚء ابد هؼذا احلؼ  ٞ  ؼ ـ ظؼذ نق مؼـ ٕؼذر 

ؾَّ نق  ىٔع اب  جي زَّ لي ا ؾَقفف  ظي ٛى نل مْ لب ؾِٔىًفد نن ؾًٍِٔؾ ادْذلرد وذه ـ ٕذر نق » ٖمر لاج م

مٚذا  نّؾ  افقاجٛ لادْ لبد ادٌٚح لادُرلك لادحرف شٖٔتْٔٚ  ً  ؿِٔؾد ُ ٕتُِؿ  ش ىٔع اب

 ظْف.

ؼؾَّ مـ ٕذر ب » جي زَّ لي هؼؾ هؼق ظؼذ شؼٌٔؾ افقجؼقب نف ُ  َٕؼقـ وق فؼف  شنق  ىٔؼع اب ؾِٔىًؼف ظي

د ؾؼ٘ق ـؼٚق افْؼذر ٕؼذر تؼز د تٚرةه  ُقق افْذر ٕذر تزرد لتٚرة  ُؼقق افْؼذر ٕؼذر جلؼٚجى ُه رد مًْؼك نحقا

 ذفؽ: ننف ا ت اءه  َقـ: ب ظعَّ ٕذر نق ن ع رـًتغ.

د  ٚفىٚظٜ نمراق:شمـ ٕذر نق  ىٔع اب ؾِٔىًف»: ♀ؾَقـ افٌْل   د ؿِْٚ نق ادرا

 ٛالطاعٛ الٕاجب.  
 ٛٔالطاعٛ افٍدٔب. 

 .  ؾٖمٚ افقاجٌٜ: ؾال صؽ  قجق ٚد  قجقب افؼع ا ت اءه

ؾ  ؾ لؽرهٚد ؾٚفًًِمء  َقفقق وق افْذر فف  ٍتٚق: لنمٚ افىٚظٜ ادْ ل ٜ: ـٚفْقا

د  ومٚ نق  ُقق ٕذر جلٚجى نل نق  ُقق افْذر ٕذر تزرد ؾْذر افتزر: هق نق  َه  افْذر ا ت اءه

ؾَٔقـ: ب ظعَّ نق ن قف  قف اُثْغد نل نق ً ًِؼ ذفؽ ظذ رء حي ثد ؾَٔقـ: وق صٍك اب 

فقق: وق ٕذر افىٚظٜ وذا ـٚق ٕذر تزر ؾٔجٛ افقؾٚء  فد مر يض  ّٝ  قف اُثْغد ؾٚفًًِمء  َق

 لُ  ًَط وُ  ٚفًجزد لشٖٔتْٔٚ وق صٚء اب اف رس افَٚدف.

د لمًْؼك ؿقفْؼٚ: وٕؼف الٍٕع الجاٌ٘ ": ٕذر افىٚظٜ ادْ لبد وذا ـؼٚق ٕؼذر جلؼٚجى  ًّْؼك  "ٕؼذر جلؼٚجى

 نق  ُقق افَه  مْف نح  نر ًٜ نمقر:

 احلح. 
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  ٍأٔ اف. 
 لتهدٖقأٔ ا 
 أٔ التكرٖب. 

حيٞ ًٍٕف ظذ ؾًؾى فٔذاـر  َقـ: ب ظعَّ حيٞ ًٍٕف ظذ ؾًؾ مًغى نق نؾًؾ ـذاد مـ ؾُِل 

 ٚب احلؼٞد فٔؼسؿ افتؼ خغد فُؼل  ًٍؼؾ صؼٔئهٚ مًؼغ ؾٔحؼٞ ًٍٕؼف ظؼذ ٕؼذرى مًؼغد هؼذا  ًؼّك ٕؼذر 

ِدجٚج.   اف

  ر  غ نمر ـ:لٕذر افِجٚج هذا افًًِمء رآؿ اب تًٚػ  َقفقق:  ٚحٌف  

 .بقـ فعؾف وفعؾ الط طة الؿـدوبة أو الؿ  ح ك لؽ 

 .وبقـ كػ رة القؿقـ 

 

 اهلل: رحمه المصنفقال **
مـ ٕذر نق  ىٔع اب ؾِٔىًفد »: ♀ قايت: قاٍ زضٍٛ اهلل ▲ عٔ عا٥ػ١-303

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايبدازٟ. شلمـ ٕذر نق  ً  اب ؾال  ًهف

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

نق  ▲هؼؼؼذا افٌؼؼؼٚب لهؼؼؼق   ؼؼؼٚب افْؼؼؼذر(: نلرد نلـ حؼؼؼ  ٞ ؾٔؼؼؼف ادهؼؼؼْػ حؼؼؼ  ٞ ظٚئنؼؼؼٜ 

د مؼر شمـ ٕذر نق  ىٔع اب ؾِٔىًفد لمـ ٕذر نق  ً  اب ؾؼال  ًهؼف»ؿٚـ:  ♀افٌْل 

 مًْٚ ت اف رس  ّٚمسد نق ادْذلر ُ  ِقا مـ وس حُٚت ظذ شٌٔؾ افًَّٜ احلٚسة: 

 ٌٚه ٚ نق  ُقق ادْذلر لاج د ـٖق  َقـ: ب ظعَّ نق ن ع افهِقات اخلّسد نل نق ن قف وم

 رموٚق. 

 ٚ د ـؼؼؼٖق  َؼؼؼقـ: ب ظؼؼؼعَّ نق ن ؼؼؼقف  ؼؼؼقف اُثْؼؼؼغد نل نق ن ؼؼؼع رـًتؼؼؼغ لومؼؼؼٚ نق  ُؼؼؼقق مْؼؼؼ ل ه

 . ٜه  ٕٚؾِ
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 ٚ  د ـٖق  َقـ: ب ظعَّ نق  ـؾ. لومٚ نق  ُقق مٌٚحه

  د ـٖق  َقـ: ب ظعَّ نق نترؿ افهالةد لٕحق ذفؽ.ٚلومٚ نق  ُقق درمه 

 ٚؼؼؼ اد مثؼؼؼؾلومؼؼؼٚ نق  ُؼؼؼقق مُرلهه  ًؼؼؼض اّؾًؼؼؼٚـ لاهلٔئؼؼؼٚت افتؼؼؼل  :د لمثؼؼؼؾ ادُؼؼؼرلك ـثؼؼؼر جؼؼؼ ه

ا .   تُقق ت افهالة نل خٚرج افهالة مـ اّؾًٚـ ادُرلهٜ لهل ـثرة ج ه

ّؾ افقاجؼٛد  نؼ شمؼـ ٕؼذر نق  ىٔؼع اب» :♀: ؾْٕ٘ؼٚ َٕؼقـ: ؿؼقـ افٌْؼل ٔعمٜ ذله  

ٛى ؾٕ٘ؼؼؼف  ِزمؼؼؼف افقؾؼؼؼٚء  ؼؼؼف ا تؼؼؼ اءه ّجؼؼؼؾ   لاجؼؼؼ
ى
ل نؼؼؼّؾ ادْؼؼؼ لبد ؾؼؼؼ٘ق ـؼؼؼٚق ٕؼؼؼذر نق  ىٔؼؼؼع اب  قؼؼؼء

ٚد وذا ٕؼؼذر نق  ًٍؼؼؼؾ  لجؼؼقب ادْؼؼذلرد ثؼؼؼؿ  تٖـؼؼ  ظِٔؼؼؼف  ْؼؼذركد لنمؼؼؼٚ وق ـؼؼٚق ؿؼؼ  ٕؼؼؼذر نق  ًٍؼؼؾ مْؼؼؼ ل ه

ٚ ؾَْقـ: وق ٕذرك ظذ ٕقظغ:  مْ ل ه

  رى  . ومٚ نق  ُقق ٕذر تزُّ

 ٕذر جٌليٚجى  لومٚ نق  ُقق. 

ؼؼؼٚ ظؼؼؼذ  ؾؼؼؼ٘ق ـؼؼؼٚق ٕؼؼؼذر تؼؼؼزرى  َه َِّ ـؼؼؼٖق  ْؼؼؼذر ا تؼؼؼ اءه ؾَٔؼؼؼقـ: ب ظؼؼؼعَّ نق ن ؼؼؼع رـًتؼؼؼغد نل جيًِؼؼؼف مً

 ؼؼؼؼؼٍٜد وق صؼؼؼؼؼٍك اب مر يضؼؼؼؼؼ: ؾِِؼؼؼؼؼف ظؼؼؼؼؼعَّ نق ن ؼؼؼؼؼع رـًتؼؼؼؼؼغد ؾَْؼؼؼؼؼقـ:  ِؼؼؼؼؼزف افقؾؼؼؼؼؼٚء  ٚفْؼؼؼؼؼذر د نلٌؽ 

 . شمـ ٕذر نق  ىٔع اب ؾِٔىًف» ْذرؿد 

 ّجؾ افته  ؼ ٔأوا إذا كاُ الٍرز ٌرز ِلَجاٍج
ى
ِدجٚج  ًّْك ننف: ً ًَِف ظذ رء د لمًْك ٕذر اف

ُّٞ ًٍٕف ظذ افًٍؾ  ٚفْذرد  ٞد نل ادْعد ؾٔح نل افتُذ ٛد نن خلز ًٍٕف مثاله د نل ّجؾ احل

ُّٞ ًٍٕف ظذ اُمتْٚع  ٚفْذر.  لحي

ٌهٚ  ًٍؾ رء نل  ُٚمتْٚع ظـ رء.ٔوَ أوجمٛ ذل   : نق  ُقق افرجؾ راؽ

ٌهؼٚ  ٚفؼذهٚب دُؼٚقد ؾَٔؼقـ: ب ظؼعَّ نق نذهؼٛ فُِّؼٚق افٍؼالي ؾؼ٘ق  ًٍؾ رى   ء: نق  ُؼقق راؽ

مل نذهٛ ؾِِف ظعَّ  نق نؾًؼؾ ـؼذا لـؼذاد وق مل نذهؼٛ فُِّؼٚق افٍؼالي ؾِِؼف ظؼعَّ نق ن ؼقف نل ن ؼعد 
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د ؾؼؼؼ٘ق مل نؾًؼؼؼؾ ؾؼؼؼ٘ي شؼؼؼٖؾًؾ ـؼؼؼذا لـؼؼؼذاد  نل  رؽؼؼؼٛ افؼؼؼسؿد ؾَٔؼؼؼقـ: ب ظؼؼؼعَّ نق نتؼؼؼرؿ افؼؼؼ خٚق مؼؼؼثاله

ٞد ًٍٕف.  ؾُٔقق مـ  ٚب ح

ِدجٚج هذا فٔس  الزفد لوًٕم هق  ُقق  رها  غ نمر ـ:فٍقٕه  : وق ٕذر اف

 .ر  غ ؾًؾ ادْذلر ؾٔهع رـًتغ  

  :ؼؼؼؼؼر ـٍؼؼؼؼؼٚرة  ّؼؼؼؼؼغ: ّنؼؼؼؼؼف حْٔئؼؼؼؼؼذى  ُؼؼؼؼؼؼقق ٕؼؼؼؼؼذر جلؼؼؼؼؼٚجد  ًؼؼؼؼؼّقٕف ٍد ِدجؼؼؼؼؼؼٚج ل ؼؼؼؼؼغ نق ً ُ "ٕؼؼؼؼؼذر اف

ؼؼؼٚ افقؾؼؼؼٚء  ؼؼف وُ نق  ُؼؼؼقق افَهؼؼؼلؽوؼؼٛ"   ـؼؼًم ؿِؼؼؼٝ فُؼؼؼؿ ٕيؼؼؼرة تؼؼزرد هؼؼؼذا مؼؼؼٚ  تًِؼؼؼؼ د ؾِؼؼؼٔس ُزمه

  ٚجلِّٜ اّلػ.

ٚ ؾًٖٔتْٔٚ اّحٚد ٞ افتل  ً ك.ٔأوا افٍرٔز ٚ نل درمه ٚ نل مُرلهه  : وذا ـٚق وذا ـٚق مٌٚحه
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ا ُ  ىَٔؼؼف » قدداٍ: ♀ إٔ زضددٍٛ اهلل ¶ عددٔ ابددٔ عبدداع -303 مؼؼـ ٕؼؼذر ٕؼؼذره

 .شؾٍُٚرتف ـٍٚرة  ّغ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ا ُ  ىَٔؼف» ؿؼٚـ: ♀ؾٔف نق افٌْل  ¶ هذا ح  ٞ ا ـ ظٌٚس د شمؼـ ٕؼذر ٕؼذره

د لفُْؼؼؼف مل ً ىؼؼؼؼ هؼؼؼذا افًٍؼؼؼؾد لشؼؼؼٌٛ ظؼؼؼ ف شُ  ىَٔؼؼؼف»ؿقفؼؼؼف  ٜى :  ًْؼؼؼل فؼؼؼق نق افْؼؼؼذر ٕؼؼؼذر تؼؼؼزرى  ىٚظؼؼؼ

د ـؼؼؼؼٖق  ُؼؼؼؼقق ؿؼؼؼؼ  ٕؼؼؼؼذر نق  هؼؼؼؼقف ب  ا ؼؼؼؼزَّ لي ا ضٚؿؼؼؼؼٜ: فُقٕؼؼؼؼف ظؼؼؼؼٚجزه ؼؼؼؼؾَّ ظي ٚ لفُْؼؼؼؼف ظؼؼؼؼٚجزو ظؼؼؼؼـ  جي  ؼؼؼؼقمه

افهؼؼقفد نل ظجؼؼز ظؼؼـ إُتَؼؼٚـ فِحؼؼٟ لؿؼؼ  ٕؼؼؼذر احلؼؼٟد ؾٕ٘ؼؼف حْٔئؼؼذى   ْتَؼؼؾ وػ   فؼؼف لهؼؼق افٍُؼؼؼٚرةد 

 ـٍٚرة افّٔغ. :نن

 لؿ  ؿِٝ فُؿ ؿٌؾ ؿِٔؾ: نق ت ٕذر افىٚظٜ: 

 ٌٚه ا لاج  . ومٚ نق  ُقق ٕذره

 ٚ  .لومٚ نق  ُقق مْ ل ه

 افقؾٚء  ف.: ومٚ ٕذر تزر ؾِٔزف لادْ لب 

 د ؾؼؼ٘ق ـؼؼٚق ٕؼؼذر تؼؼزرى ؾِٔزمؼؼف افقؾؼؼٚء  ؼؼف وُ ظْؼؼ  افًجؼؼزد ؾؼؼ٘ذا ظجؼؼز لومؼؼٚ نق  ُؼؼقق ٕؼؼذر جلؼؼٚج

ءه  شَط ظْف لإتَؾ فٌِ ـد لنمٚ وذا ـٚق ٕذر جلٚج ؾَ  ؿِؼٝ فُؼؿ: وٕؼف  ؼر  ؼغ افًٍؼؾ لترـؼفد شؼقا

ا. ا نل مل  ُـ ظٚجزه  ـٚق ظٚجزه

ا ؾحؼؼ  ٞ ا ؼؼـ ظٌؼؼٚس زر افؼؼذن  ِؼؼزف افقؾؼؼٚء  ؼؼفد ننؼؼف وذا ظجؼؼز  ّثٚ ؼؼٜ افَٔؼؼ  فْؼؼذر افتؼؼ ¶ وذه

ظؼؼـ ا تٔؼؼٚق  ؼؼف ؾٕ٘ؼؼف ت هؼؼذك احلؼؼٚـ ٕحُؼؼؿ  ٖنؼؼف  ْتَؼؼؾ وػ   فؼؼف لهؼؼق ـٍؼؼٚرة افّٔؼؼغد لشؼؼٖٔتْٔٚ وق صؼؼٚء 

 اب ت اّيًمق.
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 ؾ٘ق ـٚق ادْذلر مٗؿتهٚ  ؼزمـ َقـ افًًِمء:  تِػ  ٚختالؽ ادْذلر:  َٚت٢ حنهِ بايعذص؟ 

افؼؼزمـد ب ظؼؼعَّ نق ن ؼؼقف هؼؼذا اُثْؼؼغ ؾؼؼ٘ذا جؼؼٚء  ؼؼقف اُثْؼؼغ لهؼؼق ؾؼؼ٘ق ظجؼؼزك  ُؼؼقق  َٕٚوؼؼٚء ذفؼؼؽ 

د  ؼؼؼؼٚفًجز ت افهؼؼؼقف  ـؼؼؼؾ مؼؼؼٚ ن ؼؼؼٚح افٍىؼؼؼرد مؼؼؼـ ادؼؼؼؼرض  ظؼؼؼٚجزو ؾٕ٘ؼؼؼف حْٔئؼؼؼذ  ْتَؼؼؼؾ وػ   فؼؼؼفد لادؼؼؼرا

 لٕحقك.

   ٔ د ؾَْؼؼقـ: وػ افقؿؼؼٝ افؼؼذن  ٌِؼؼٛ ؾٔؼؼف ظؼؼ ف ؿ رتؼؼف احلايدد١ ايجاْٝدد١: إٔ ٜهددٕٛ غددري قدددن بددصَ

ؼؼؾَّ ب ظِٔؼؼفد ؾِؼؼق ٕؼؼذر نق  هؼؼقف  جي ؼؼزَّ لي ـؼؼؾ اثْؼؼغ لوؼؼٔسد لظزٕؼؼٚ  ؼؼؼؼؼؼؼؼٌ ـؾ( فالشؼؼتّرارد ؾٕ٘ؼؼف  ِزمؼؼف  ظي

 اُشتّرار ظذ  ٔٚف اُثْغ لاخلّٔس وػ حغ افًجز.

ر   ؼؼؼر لشؼؼؼَط فؼؼؼزلف افتُؼؼؼرا ٍد ؾؼؼؼ٘ذا ظجؼؼؼز  ٘ ؼؼؼٚ تف  ّؼؼؼرضى  ًّْؼؼؼف مؼؼؼـ افهؼؼؼٔٚف حْٔئؼؼؼذى  ِزمؼؼؼف نق ً ُ

ٜى ُ  ًؼؼؼتىٔع ؾٔٓؼؼؼٚ ؾًؼؼؼؾ افقا  ا ؾٍؼؼؼل  خؼؼؼر حليؼؼؼ د ؾٕ٘ؼؼؼف ظِٔؼؼؼفد وذه ا ٚ نل ـؼؼؼٚق مًؼؼؼتّره ًه جؼؼؼٛ وذا ـؼؼؼٚق مقشؼؼؼ

ا ظـ افهٔٚف ؾْٔتَؾ وػ   فف لهل ـٍٚرة افّٔغ.   ُقق ؽر مىٔؼ فف ل ُقق ظٚجزه
 حْٔئذى

 
 

 اهلل: رحمه المصنفقال 
ُ ٕذر ت مًهٜٔ اب »: قاٍ ♀ إٔ زضٍٛ اهلل    عٔ عُسإ بٔ سصني-303

 َٚطًِ.زٚاٙ اإلَاّ أمحد  شلُ ت مٚ ُ  ِّؽ افًٌ 

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
هؼذا  ؼ فْٚ ظؼذ نق مؼـ ٕؼذر  شُ ٕؼذر ت مًهؼٜٔ اب» ت هؼذا احلؼ  ٞ ♀ؿقـ افٌْؼل 

د  ٚد ؾ٘ق ٕؼذرك هؼذا ُغى ٌهٚ نل نق  ًٍؾ درمه ّٞ عمْٕٗذر مًهٜٔد  ٖق  سؿ لاج  : ؾؼال  ِزمؼف نق  ؼٖيتي ٔبٍا

ؼؼٚ  ؼفد  ؼؾ جيؼٛ ظِٔؼؼف نُ  ًٍؼؾ هؼذا اد ْؼذلر: ّنؼؼف دؼرفد لفُؼـ افُؼالف نق هؼؼذا افْؼٚذر  ؼٖق  ًٍؼؾ درمه

 حٔٞ نشَىْٚ ظْف لجقب لفزلف ؾًؾ ادحرفد هؾ  ِزمف ـٍٚرة  نف ُ  
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: نحؼؼ  هؼذ ـ افَؼؼقفغ: نق ُ ـٍؼؼٚرة ظِٔؼؼف فيؼٚهر هؼؼذا احلؼؼ  ٞد لهؼؼق مؼؼٚ فٗههْ دههٕالُ ألِههن العمههي

ال ٕذر نن ُ ٕذر  ستٛ ظِٔف نمؼركد ؾؼال ذهٛ فف ا ـ افَٔؿ لؽركد ؾ٘ق طٚهر احل  ٞ ننف ُ ٕذرد ؾ

  ِزف افقؾٚءد لُ تِزف افٍُٚرة. 

نق افٍْؼؼؼؼل لاّمؼؼؼؼر وذا نوؼؼؼؼٔػ فألظٔؼؼؼؼٚق ؾٕ٘ؼؼؼؼف ظؼؼؼؼذ ؿؼؼؼؼقـ ـثؼؼؼؼر مؼؼؼؼـ لؿؼؼؼؼ  ذـؼؼؼؼرت فُؼؼؼؼؿ  ؼؼؼؼّٚمس 

ئٓٚ ا هذا مٚ  تًِؼ  ٚفْذر هذا افَقـ اّلـ. اّ قفٔغ  ًؿ مجٔع نؾًٚهلٚ لنجزا  د وذه

أدٗن ٜى  د: وق مـ ٕذر ٕذره ؾال  ِزمف افقؾؼٚء فُؼـ تِزمؼف افٍُؼٚرةد لؿؼ  جؼٚء ت  ًؼض  ٕذر مًهٔ

ن ٍٚظ احل  ٞ ننؼف: تِزمؼف افٍُؼٚرة لنق ظِٔؼف ـٍؼٚرة  ّؼغد لهؼذا افَؼقـ هؼق افؼذن نخؼذ  ؼف ـثؼر مؼـ 

:  ِؼؼزف مؼؼـ ٕؼؼذر ٕؼؼذر ادًهؼؼٜٔ نق  ؼؼٖيت  ٍُؼؼٚرةد ؾٖشؼؼَىْٚ ظْؼؼف افِؼؼزلفد ؾْْتَؼؼؾ  ًؼؼ   ادتؼؼٖخر ـد ؾَؼؼٚفقا

 فد هذا لاح .ذفؽ فٌِ ـ فُل ُ  ٌِقا فٍي

ُ ؾًٔم ُ  ِّؽ افًٌ »د ؿقفف: شلُ ؾًٔم ُ  ِّؽ افًٌ » :♀: ؿقـ افٌْل الجاٌ٘  شل

 حتّؾ نـثر مـ مًْك:

 األوس األٔه: وا ال ميم  العبد مما ميمكْ غةٓ وَ اآلدوٗني.
ؾّؼـ ٕؼؼذر نق  تهؼؼ ؾ  ًؼؼغ مؼٚـ فًٔؼؼٝ فؼؼفد ؾٕ٘ؼؼف  ْتَؼؼؾ وػ افٌؼ ـ لهؼؼق ـٍؼؼٚرة افّٔؼؼغد ؿؼؼٚـ: ب  

نق نتهؼؼؼؼ ؾ  ؼؼؼذا افَِؼؼؼؼؿد لافَِؼؼؼؼؿ فؼؼؼٔس ت مُِؼؼؼؼؽد لوٕؼؼؼؼًم هؼؼؼق مِؼؼؼؼؽ فٌؼؼؼؼرؿد ؾؼؼؼال جيؼؼؼؼقز فؼؼؼؼؽ نق  ظؼؼؼعَّ 

تتهؼؼ ؾ  َِؼؼؿ فؼؼٔس فؼؼؽد لُ  ِزمؼؼؽ نق تنؼؼسن: ّق ذاؿ ُ  ِزمؼؼف افٌٔؼؼعد نق تنؼؼسن هؼؼذك افًؼؼغ: 

ءد ؾحْٔئؼذى تْتَؼؾ وػ   فؼف لهؼق ـٍؼٚرة افّٔؼغد ؾؼًم  ّق هذا افرجؾ ُ  ِزمف افٌٔعد ؾال  ِزمؽ افؼؼا

ٜى لُ ٕحق ذفؽ.ف  ٔس ت مُِؽ فٔس فؽ افتكؽ  فد ُ  ذ حى لُ  ه ؿ

نن: ت نؾًٚـ ؽركد  ٖق  َقـ: ب ظِٔف ٕذرو  :شلُ ؾًٔم ُ  ِّؽ افًٌ » افعٍٜ الجاٌ٘ يف دٕلْ:

نق ً هؼؼؼؼع ن ْؼؼؼؼٚكك ـؼؼؼؼؾ  ؼؼؼؼقفد نل  هؼؼؼؼع جؼؼؼؼٚركد ل ًٍؼؼؼؼؾ جؼؼؼؼٚركد ؾٖؾًؼؼؼؼٚـ ؽؼؼؼؼرؿ مؼؼؼؼـ افْؼؼؼؼٚس فًٔؼؼؼؼٝ ت 

اّب لاّف ظؼؼؼؼؼذ   ًٍِؼؼؼؼؼف فقؾؼؼؼؼٚء  ْؼؼؼؼؼذر ؽؼؼؼؼؼرؿ ظِٔؼؼؼؼؽد لهؼؼؼؼؼذا افْؼؼؼؼؼذر دائؼؼؼؼًمه مُِؼؼؼؼؽد لحْٔئؼؼؼؼؼذى ُ  ِؼؼؼؼؼزف ا
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ن ْؼؼٚئٓؿد ؾَٔؼؼقـ: ب ظؼؼعَّ ٕؼؼذر نق تًٍؼؼؾ ـؼؼذا ننؼؼٝ نهيؼؼٚ افقفؼؼ د ؾؼؼال  ِؼؼزف افقفؼؼ  نق  ًٍؼؼؾ ذفؼؼؽد لوٕؼؼًم 

  ْتَؾ اّب نل اّف وػ   فف لهق ـٍٚرة افّٔغد هذا هق اّمر افثٚي ؾًٔم ُ  ِّؽ.

ً   األوس الجالح: الهرٙ ٖهدخن   ؼؾَّ د مؼٚ  تًِؼؼ  ٖؾًؼٚـ اجلٌؼٚر شلُ ؾؼًٔم ُ  ِّؼؽ افًٌؼ » فٗهْ عىهٕ جي

ؼؼالي  ظي ؼؼالي د ؾؼؼ٘ق مؼؼـ نؾًؼؼٚـ اجلٌؼؼٚر لي ظي ؼؼؾَّ لي رك اب  جي ؼؼؾَّ مؼؼٚ فؼؼٔس ت مِؼؼؽ افًٌؼؼ د مثؼؼؾ مؼؼٚ ؿؼؼ د جي ؼؼزَّ لي مؼؼـ  ظي

ؼؼؼؼؾَّ نمؼؼؼؼقر مٚوؼؼؼؼٜٔ لمؼؼؼؼـ نمؼؼؼؼقر ؿٚدمؼؼؼؼٜد ؾٓؼؼؼؼذك مؼؼؼؼـ نؾًؼؼؼؼٚـ اب  جي ؼؼؼؼزَّ لي د مثؼؼؼؼؾ افؼؼؼؼرزؾد لمثؼؼؼؼؾ ا حٔؼؼؼؼٚءد ظي

ؼؼؼالي ٚتؼؼؼٜد ؾٓؼؼؼذك فًٔؼؼؼٝ مؼؼؼـ ؾًِؼؼؼؽد لوٕؼؼؼًم مؼؼؼـ ؾًؼؼؼؾ اجلٌؼؼؼٚر لا م ظي ؼؼؼؾَّ لي د لُ جيؼؼؼقز ن ؼؼؼاله فِّؼؼؼرء نق جي

  ْذرهٚ.

: هؾ ادُرلك ًمِحؼ  ٚدٌٚح  نف مِحؼ  ٚدًهٜٔ  ؾ٘ق ؾٔؼف بق٘ وطألٛ أخةٚ ِٔ٘ وطألٛ افكسٔٓ

ٚ  ؼٚدّْقع ٓه ٓؼٜ نق ُ وثؼؿ ّنؼف مؼٖمقر  سـؼف فُؼـ ظؼذ ؽؼر لجؼف اجلؼزفد لؾٔؼف صؼٌفو  ٚدٌؼٚح مؼـ ج :صٌ

ت ؾًِؼؼؼفد لفؼؼؼذفؽ ؾؼؼؼ٘ق  ًؼؼؼض اّ ؼؼؼقفٔغ جيًِؼؼؼف ؿًؼؼؼًٔمه فِّّْؼؼؼقعد ؾُٔؼؼؼقق هؼؼؼق لادحؼؼؼرف ؿًؼؼؼّٔغ نل 

 ؿًًمق فِّّْقع. 

ؼٚ مؼؼـ  ل ًوؼٓؿ جيًِؼف داخؼؼؾ ت ظّؼقف ا  ٚحؼؼٜد فُؼـ ترـؼؼف نؾوؼؾد ؾّؼؼـ ٕؼذر نق  ًٍؼؼؾ مُرلهه

ٜى لندبد لهؼؼل ادُرلهؼؼٚتد مثؼؼؾ هٔئؼؼٚت افهؼؼالةد نق  ًٍِٓؼؼٚ نل  ًؼؼض افؼؼذن ً ؼؼل ظْٓؼؼٚ  ؼؼل ـرا  هؼؼ

اد  ٚدئؼؼؼٚت مؼؼؼـ اّؾًؼؼؼٚـد ؾٍؼؼؼل هؼؼؼذك احلٚفؼؼؼٜ هؼؼؼؾ َٕؼؼؼقـ: وٕؼؼؼف  ْتَؼؼؼؾ فٌِؼؼؼ ـد ؾتُؼؼؼقق صؼؼؼٌٜٔٓ  ـثؼؼؼرة جؼؼؼ ه

 ٚدًهؼؼؼٜٔد لُ ً ؼؼؼؼع فؼؼؼف ؾًِٓؼؼؼٚ  لهؼؼؼق ادًتّؼؼؼ  ظْؼؼؼ  ؾَٓٚئْؼؼؼٚد نف َٕؼؼؼقـ: و ؼؼؼٚ مِحَؼؼؼٜ  ٚدٌؼؼؼٚح ؾُٔؼؼؼقق 

ا  ؼؼغ افًٍؼؼؾ ل ؼغ افؼؼسؿ   ؼؼٚ ؾؼؼال  ًٍؼؼؾ : ن ؼؼٚ ؾٔٓؼؼٚ صؼٌفو  ؼؼٚدحرفد ؾَٕؼؼقـ ادًتّؼ  ؼره ّؼؼـ ٕؼذر مُرلهه

 ادُرلكد ؾ٘ق ؾًِف شَط ظْف ٕذرك لمل  ِزمف ـٍٚرة افّٔغ.
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ُ ٕؼذر وُ ؾؼًٔم » قداٍ: ♀ عٔ عُسٚ بٔ غعٝ  عٔ أبٝ٘ عدٔ دددٙ إٔ زضدٍٛ اهلل   -303

 ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚأبٛ ناٚٚن.شً ٌتٌك ؾٔف لجف اب تًٚػ
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
د هؼؼذك مؼؼـ  ؼؼٔغ احلكؼؼ: ّ ؼؼٚ شُ ٕؼؼذر وُ ؾؼؼًٔم ً ٌتٌؼؼك  ؼؼف لجؼؼف اب»♀ؿؼؼقـ افٌْؼؼل 

د لهؼؼل مؼؼـ  ؼؼٔغ احلكؼؼ ادًرلؾؼؼٜ ظْؼؼ  ظِؼؼًمء افٌِؼؼٜ لاّ ؼؼقـد ل ْؼؼٚءه ظِٔؼؼف: ؾؼؼ٘ق  اشؼؼتثْٚءو  ًؼؼ  ٍٕؼؼلى

 افذن نمٌٝ هذا احل  ٞ  ف افْذرد نمراق:

 ادْ لبد لافقاجٛ ـًم تَ ف مًْٚ.: لهق مٚ  ٌتٌك  ف لجف اب -

 : ادحرف لادُرلك لهق لاوحد لتَ ف احل  ٞ ظْٓٚ.لادٍْل ؾٔٓٚ ثالثٜ نصٔٚءؼ -

: لهق ادٌٚحد ؾ٘ق ادٌٚح  ٚ ُ  ٌتٌك  ف لجف ابد ؾِؼق نق رجؼاله ٕؼذر نق  ٖـؼؾ ؿؼٚـ: لافثٚفٞ -

رؿؼؼؼك هؼؼؼذا افٌٔؼؼؼٝ ؾؼؼؼٖرؿك ظؼؼؼذ "ب ظؼؼؼعَّ نق  ـؼؼؼؾ هؼؼؼذا افىًؼؼؼٚفد نل نق نذب هؼؼؼذا افؼؼؼؼابد نل نق ن

ك" ٍٕؼك فؼزلف افْؼذرد ل ْؼٚءه ظِٔؼف ؾؼ٘ق  :د َٕقـ: وق هذا ٕذر مٌٚحد لهذا احلؼ  ٞ ٍٕؼك افْؼذرد ننظِقد

مؼؼـ ٕؼؼؼذر ؾًؼؼؾ مٌؼؼؼٚحى ؾٕ٘ؼؼف ُ  ِزمؼؼؼف افقؾؼؼٚء  ؼؼؼفد  ؼؼؼؾ جيؼؼقز فؼؼؼف افًٍؼؼؾد لجيؼؼؼقز فؼؼف افؼؼؼسؿد لهؼؼق  ؼؼؼر  ؼؼؼغ 

ف لُ نجؼؼرد لوق تؼؼرؿ: جؼؼٚز فؼؼف مؼؼـ ؽؼؼر اّمؼؼر ـد ؾؼؼ٘ق ؾًؼؼؾ ؾٕ٘ؼؼف حْٔئؼؼذى شؼؼَط افْؼؼذر لُ ـٍؼؼٚرة ظِٔؼؼ

ُه فٍِيف. ر ـٍٚرة  ّغ وظًم ٍد  ـراهٜد لفُـ  ِزمف نق ً ُ

 : فىمدص الكالً أُ الٍرز مخطٛ
 ٌٚه ٚ.  ومٚ نق  ُقق لاج َه  ؾِٔزف افقؾٚء  ف مىِ

 ٚ فد لوق ـٚق افْذر ٕذر جلٚجى لؽوٛ ؾٓؼق  لومٚ نق  ُقق مْ ل ه ؾ٘ق ـٚق افْذًر ٕذر تزر فزد

 .  ً ر

 ٚ ٚ.  لوق ـٚق افْذر مٌٚحه َه  ؾٓق  رو مىِ
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 ٚؼؼ ؾٕ٘ؼؼف ُ  ًٍِؼؼفد لهؼؼذا هؼؼق اّ ؼؼؾ لافؼؼالزف ظِٔؼؼفد ؾؼؼ٘ق ؾًِؼؼف شؼؼَط  لوق ـؼؼٚق افْؼؼذر مُرلهه

ؾٕ٘ف حْٔئذ تِزمؼف افٍُؼٚرةد وحلٚؿؼٚ فؼف  ٚدٌؼٚح لنمٚ وق ترؿ ؾًؾ ادُرلك افْذر ظِٔف لُ ـٍٚرة ظِٔفد 

 حرف ت ظ ف فزلف افسؿ نل ت تٍؤؾ افسؿ.مـ حٔٞ فزلف افٍُٚرة لوحلٚؿهٚ فف  ٚد

ؼٚ ظؼ ف ؾًؼؾ ادْؼذلرد لهؼؾ   ٔاألوس اخلاوظ: إُ ٌرز حمسّوا  ؾٔجؼٛ ظِٔؼف ظؼ ف ؾًِؼفد جيؼٛ لجق ه

: وق ؾٔؼؼؼؼف لجٓؼؼؼؼغ ظْؼؼؼؼ  ؾَٓٚئْؼؼؼؼٚ ادَؼؼؼؼ ف ظْؼؼؼؼ  ادتؼؼؼؼٖخر ـ فؼؼؼؼزلف ؿِؼؼؼؼٝ فُؼؼؼؼؿظِٔؼؼؼؼف ـٍؼؼؼؼٚرة ت ادحؼؼؼؼرف  

 افٍُٚرةد لاختٚر ا ـ افَٔؿ ظ مٓٚ.
 

 

 اهلل: رحمه المصنفقال 
ُّدا يف    ♀ أبصدس زضدٍٛ اهلل  »قاٍ:  ¶ عٔ عبد اهلل بٔ عباع-302 زدًّدا قا٥

 ايػُظ ؾطأٍ عٓ٘؟ ؾكايٛا: أبدٛ إضدسا٥ٌٝ ْدرز إٔ ٜكدّٛ ٚال ٜكعدد ٚال ٜطدتعٌ ٚال ٜدتهًِ ٜٚصدّٛ ؾكداٍ:         

ًٔتؿَّ  قمف»  ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايبدازٟ.شمرلك ؾِٔتُِؿد لفًٔتيؾد لفًَٔ  لف

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ئٔؼؼؼؾ لهؼؼؼق نحؼؼؼ  ن ؼؼؼحٚب افٌْؼؼؼل  د شٕؼؼؼذر نق  َؼؼؼقف» ♀هؼؼؼذا احلؼؼؼ  ٞ ؾٔؼؼؼف نق ن ؼؼؼٚ وها

ٌهٚ ؿؼؼٚئًمه ظؼؼذ ؿ مٔؼؼفد  د ؾٌَٔؼؼك ظؼؼذ ؿٔٚمؼؼف مؼؼ ة افْؼؼذر افؼؼذن ٕؼؼذركد ؿؼؼٚـ: شلُ  ًَؼؼ » ًْؼؼل  هؼؼٌح مْتهؼؼ

ٚمتهٚ ل هؼقفد د ؾٔهؼٌح  ؼشلُ  ؼتُِؿ»د لوًٕم ً َوحل لجيِؼس حؼٝ افنؼّسد ؿؼٚـ: شلُ  ًتيؾ»

 ؾجّع هذك اّل ٚؽ لهل افهقفد  سؿ اّـؾ لترؿ افُالفد لترؿ اُشتيالـ لترؿ افًَقد. 

: نمؼؼٚ افؼؼالزفنق  ًؼؼض هؼؼذك افًٌؼؼٚدات فًٔؼؼٝ  ؼؼالزف ل ًوؼؼٓٚ ُزفد  ♀ؾٌؼؼغ افٌْؼؼل 

  ُؼؼؼقق  ؼؼؼرها لاّؾوؼؼؼؾ فؼؼؼف: ؾًؼؼؼؾ 
ٜى لًشؼؼؼْٜد ؾحْٔئؼؼؼذى ؾٓؼؼؼق ٕؼؼؼذرك افهؼؼؼقفد ؾؼؼؼ٘ق ٕؼؼؼذرك افهؼؼؼقف ٕؼؼؼذر ضٚظؼؼؼ

ؼٚد لتَؼ ف مًْؼٚ ٕؼذر ادًؼْقق ادًْققد  هذا هق اّؾوؾ فف وُ نق  ُقق ٕذر تزر ؾِٔزمف ؾًِف لجق ه

ٚ ؾًِف وُ نق  ُقق ٕذر جلٚجد لؿِتف فُؿ ؿٌؾ ؿِٔؾ.   ننف  ُقق ُزمه
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لنمٚ اّل ٚؽ اّخرم لهق ظ ف افُالفد ؾَ  اشؼتٌْط افًِؼًمء مؼـ هؼذا احلؼ  ٞد حٔؼٞ  ؼك 

ئٔؾ ♀افٌْل  د ننؼف ُ شمؼرلك ؾِٔؼتُِؿ» افُؼالف ؾٕ٘ؼف ؿؼٚـ: نق  ّتْع مـ    ن ٚ وها

ؼؼؼؼًمتد ل ؼؼؼؼذـر افًِؼؼؼؼًمء هؼؼؼؼذا احلُؼؼؼؿ ت  ؼؼؼؼٚب افهؼؼؼؼٔٚف: ّق  ًؼؼؼؼض افْؼؼؼؼٚس وذا دخؼؼؼؼؾ  ً ؼؼؼؼع ظٌؼؼؼؼٚدة افهُّ

 . ًمت فٔس ظٌٚدةه  ادًتُػ  ّٝ لمل  تُِؿد ؾذـر افًًِمء: نق افهُّ

ذ ـالف لمـ ظٌٚدة افهًمت مٚ  ًٍِف  ًض افْٚس حًْٔم  ّتْع مـ ـالف افٌؼ ل َتك ظ

ٚ لٕج  حُّٓٚ ت  "ـتٚب افَر ق ؾَطد ؾردُّ ظِٔؽ  َر قد ؾَْقـ: وق هذا فٔس مؼلظه

 ؾٕ٘ف ً ذـر ت ؽر ميْتف. اُظتُٚؽ"

ؾَّ : لهق ا وحٚء: لهق اجلِقس حٝ افنّسد ؾٕ٘ف مل ً تًٌ  اب األوس الجاٌ٘ جي زَّ لي  ظي

لورصٚدد  ًز  ف افٍَٓٚء   ٚجلِقس حٝ افنّسد ًٕؿ اجلِقس حٝ افنّس ؾٔف ترؽٔٛ ندبى 

"لظُِٔؿ ننف ؿٚـ:      ّجؾ ندب اف ٕٔٚ: حٔٞ جٚء ظـ ظّر  ـ اخلىٚب  "ورصٚد"

 .  ٚفنّس ؾ٘ق افنّس اَّٚف افًرب"

لمؼؼؼـ مًْؼؼؼك اُخنقصؼؼؼٚق: ظؼؼؼ ف  دشاخنقصؼؼؼْقا لاًؼؼؼ دلا»ؾَؼؼؼٚـ:  ♀لنمؼؼؼٚ افٌْؼؼؼل 

ا ؾٚفنؼّس تًّ  ترؿ افٌَٚء حٝ افنؼّس ؾؼ٘ق  ًؼض افْؼٚس ُ  ُؼٚد  ّؼر حؼٝ افنؼّس  ؼٚد وذه َه مىِ

ؼؼؼفو مْٓؼؼؼؼل ظْؼؼؼف  ؼؼؼؼل ندبد لتًّؼؼؼ  افٌَؼؼؼؼٚء حؼؼؼٝ افنؼؼؼؼّس ظؼؼؼذ شؼؼؼؼٌٔؾ افتًٌؼؼؼ  فؼؼؼؼٔس  ترـٓؼؼؼٚ  ٚفُِٔؼؼؼؼٜ ترؾُّ

ٚ ـذفؽ.  مؼلظه

 األوس الجالح: القٗاً.

دد وُ نق  ُؼؼقق مؼؼع ؽؼؼرك ـٚفَٔؼؼٚف ت افهؼؼالةد  ٔا }افَٔؼؼٚف فؼؼٔس ظٌؼؼٚدةه ظؼؼذ شؼؼٌٔؾ إٍُؼؼرا َوكُُٔموو
ِ كَاُِتِيَ  د  ؼٚفَْقت 238]افٌَرة:  {ّلِِلذ [د لافَْقت هْٚ ت اِ ٜ ؿٔؾ: اف ظٚءد لؾٔف ٕيرد لوٕؼًم ادؼرا

د تؼَرؿ افًَؼقد ؾٕ٘ؼف  هْٚ: ضقـ افَٔٚفد ؾٕ٘ف ً ًؼتحٛ ت افهؼالة ضؼقـ افَٔؼٚفد لنمؼٚ ظؼذ شؼٌٔؾ إٍُؼرا

 ؽر مؼلع. 
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مؼؼؼرلك ؾِٔؼؼؼتُِؿد لفًٔؼؼؼتيؾد لفًَٔؼؼؼ د لفٔؼؼؼتؿَّ »: ♀هؼؼؼذا احلؼؼؼ  ٞ حٔؼؼؼًْم ؿؼؼؼٚـ افٌْؼؼؼل 

 ذ نمر ـ:  فْٚ ظ ش قمف

ا مؼـ ٕؼذر افىٚظؼٜد لجًؼؾ فؼف هٔئؼٜ فًٔؼٝ مؼؼلظٜ: ؾؼ٘ق اهلٔئؼٜ اّمر اّلـ - : نق مـ ٕذر ٕؼذره

تًَط لُ  ِزف افقؾٚء  ٚد ل ِزف افقؾؼٚء  ْؼذر افىٚظؼٜ لُ جيؼٛ ظؼذ افْؼٚذر ـٍؼٚرة: ّنؼف نتؼك  ٖ ؼؾ 

 افىٚظٜ لهق افهٔٚف. 

ؽٛ  ٚ - ٚد مثؾ نق  َقـ: ب ظعَّ نق ن ع رـًتغ ؾٕ٘ف  ِزف افقؾٚء   لنمٚ وق ـٕٚٝ اهلٔئٜ مرد

د  ًْؼؼل مْؼؼ لب وفٔٓؼؼٚد ؾِٔؼؼزف  ٜه اد فُؼؼـ وق ٕؼؼذرت هٔئؼؼٜ مؼؼؼلظ د افْٚؾِؼؼٜ جيؼؼقز نق تهؼؼِٔٓٚ ؿٚظؼؼ ه ؿؼؼٚئًمه

 افقؾٚء  ٚ. 

د لفؼؼق ظؼؼذ شؼؼٌٔؾ افْؼؼ ب ؾؼؼال  ِؼؼزفد لنمؼؼٚ وق ـٕٚؼؼٝ اهلٔئؼؼٜ فًٔؼؼٝ ظٌؼؼٚدة ت ذاهتؼؼٚ - ٜه د نل مؼؼؼلظ

ٔهٚ  ل ْؼؼؼٚءه ظؼؼؼذ ذفؼؼؼؽ: اختِؼؼؼػ افًِؼؼؼًمء ٔهٚد هؼؼؼؾ احلؼؼؼٟ مٚصؼؼؼ ت مًؼؼؼٖ ٜ مؼؼؼـ ٕؼؼؼذر نق  ؼؼؼذهٛ وػ احلؼؼؼٟ مٚصؼؼؼ

 ًشْٜ  نل مْ لبو  نل فٔس مْ ل هٚ  

: نق ادقؼؼ فٌٔؼؼٝ  ٜه ؾّؼؼـ ٕيؼؼر نق افؼؼذهٚب فًِّؼؼج  نؾوؼؼؾ مؼؼـ افرـؼؼقب رنم نق هْؼؼٚؿ مالحيؼؼ

ف ؾٔؼؼف نؾوؼؼِٜٔد ؾَؼؼٚـ:  ِزمؼؼف افقؾؼؼٚء  ْؼؼذرك حلؼؼغ نق  ًجؼؼزد  تًؼؼٛ مؼؼـ ادقؼؼد ؾرـؼؼٛ  ًؼؼ   اب احلؼؼرا

 ؽ ؾًَٔط ظْف اهلٔئٜ وػ افٌ ـ.ذف

ؼؼؼٚ -  َه ا  ؼؼؼٚ مىِ : ّق افًٌؼؼٚدة وٕؼؼؼًم هؼؼؼل إُتَؼؼؼٚـ فٌٔؼؼؼٝ اب لمؼؼـ ٕؼؼؼذر نق هؼؼؼذك اهلٔئؼؼؼٜ فؼؼؼٔس متًٌؼؼؼ ه

احلؼؼؼؼؼؼرافد لُ ً َؼؼؼؼؼؼٚس إُتَؼؼؼؼؼؼٚـ فٌِٔؼؼؼؼؼؼٝ  ُٕٚتَؼؼؼؼؼؼٚـ وػ ادًؼؼؼؼؼؼج د فٍؼؼؼؼؼؼرؾ ادًؼؼؼؼؼؼٚؾٚتد لفٍؼؼؼؼؼؼرؾ  ًؼؼؼؼؼؼض 

  افْذر.اّل ٚؽد ؾٕ٘ف حْٔئذى ؿٚـ: وق هذك هٔئٜ ُ  ِزف افقؾٚء  ٚ ت
 

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

                    
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

لاّيًمق  ر  هٚ افًًِمء  ً  افْذلر: ّق ـثرها مـ افْذلر تْتَؾ وػ افٌ ـ لهق ـٍؼٚرة افّٔؼغد 

   تًٚػ: ôؾٍٔٓٚ مًْك افّٔغد لفذفؽ  َقـ نهؾ افًِؿ 

 :نق افتًِٔؼ

-  .  ؿ   ُقق  ْذرى

-  .  لؿ   ُقق  ًتؼى

-  .  لؿ   ُقق  ىالؾى

 لؿ   ُقق  ٌر ذفؽ.  -

ر ـٍٚرة  ّغد  وق مل نؾًؾ ـذا ؾِِف ظعَّ نق نؾًؾ ـذاد فالتعمٗق بالٍرز ٍد ـً   ٚ : وذا ـٚق جلٚجه

ٚ فِىالؾ لفِيٓٚر لفٌركد  ِدجٌٚج ـٍٚرتف ـٍٚرة  ّغد لنمٚ افتًِٔؼ جلٚجه ؾجًِقا افتًِٔؼ ف

ِدجٚجي ؾٔف ـٍٚرتف ـٍٚرة  ّغ.ؾ  ٚجلّٓقر: ن ؿ مل جيًِقا اف

ِدجؼؼٚج  لاختؼؼٚر  ًؼؼض ن ؼؼحٚب ا مؼؼٚف مٚفؼؼؽد لـثؼؼر مؼؼـ ن ؼؼحٚب ا مؼؼٚف ناؼؼ د نق افتًِٔؼؼؼ اف

لفؼق ـؼٚق  ٌؼر فٍؼظ افْؼذر  ٖخؼذ حُؼؿ افّٔؼغ ـٚفْؼذرد لهؼذك هؼل ادًؼٖ ٜ ادنؼٓقرة جؼ ا افتؼل ًن دؼػ 

د لخٚ ؼؼؼؼٜ ت افَؼؼؼؼرق نلائؼؼؼؼؾ افَؼؼؼؼرق افثؼؼؼؼٚمـ اهلجؼؼؼؼرند لهؼؼؼؼل ؾٔٓؼؼؼؼٚ ـثؼؼؼؼر مؼؼؼؼـ ادٗفٍؼؼؼؼٚت مؼؼؼؼـ افىؼؼؼؼٚئٍتغ

ؼؼؼٚد لردَّ ظِٔؼؼؼف افًالئؼؼؼلد لردَّ ظِٔؼؼؼف ا ؼؼؼـ "تًِٔؼؼؼؼ افىؼؼؼالؾ"مًؼؼؼٖ ٜ  ؼؼؼػ افنؼؼؼٔ  تَؼؼؼل افؼؼؼ  ـ ـتٚ ه د ؾَؼؼؼ  ن َّ

 يما كتاب األ
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ك ظؼؼؼذ ا ؼؼؼـ افًؼؼؼٌُل ت ـتؼؼؼٚبى ت  ِؼؼؼ  ـ اشؼؼؼّف  "افؼؼؼرد ظؼؼؼذ ا ؼؼؼـ افًؼؼؼٌُل ت تًِٔؼؼؼؼ افًؼؼؼٌُلد ثؼؼؼؿ ردَّ

 . افىالؾ"

ٚئؾ افتل ـثر ؾٔٓٚ احل  ٞد لـالف نهؾ افًِؼؿد لهؼل مًؼٖ ٜ مؼـ ادًؼٚئؾ ؾٓذك ادًٖ ٜ مـ ادً

ٜه ظْؼؼ   ًؼؼض ن ؼؼؼحٚب ا مؼؼٚف مٚفؼؼؽد ل ًؼؼض ن ؼؼؼحٚب  اخلالؾٔؼؼٜد وذ اخلؼؼالؽ ؾٔٓؼؼٚ متَؼؼؼ ف لخٚ ؼؼ

 ا مٚف نا  ادتَ مغ.

 

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ًؿؽ  ؼف  ّْٔؽ ظؼذ مؼ» قاٍ: ♀ إٔ زضٍٛ اهلل    عٔ أبٞ ٖسٜس٠-309 ٚ  هؼ د

 ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد َٚطًِ.ش ٚحٌؽ
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
ًؿؽ  ؼف »ؿٚـ:  ♀هذا احل  ٞ ح  ٞ نيب هر رة: ؾٔف نق افٌْل   ّْٔؽ ظذ مٚ  ه د

ء:  ٚحلؼؼؼؼٚفػد ل هؼؼؼؼٍٜ احلِؼؼؼؼػد ش ؼؼؼؼٚحٌؽ د افنؼؼؼؼخص وذا حِؼؼؼؼػ  ّْٔهؼؼؼؼٚ ؾؼؼؼؼ٘ق احلِؼؼؼؼػ  تًِؼؼؼؼؼ  ؼؼؼؼٖجزا

 ل ٚدحِقؽ. 

ا افثؼؼٚي  ؼؼٍٜ احلِؼؼػ هؼؼٍ لادحِؼؼقؽ  ؼؼفد لافثٚفثؼؼٜ: ادحِؼؼقؽ  دٜ احلِؼؼػ نن  ؼؼٚدحِقؽ  ؼؼفد وذه

 ّجِف.

ؼؼٚػي  ô: ؾؼؼٚفًًِمء فٍبههدأ أًٔلهها باحلههالف   ًي د  َقفؼؼقق: وق احلؼؼٚفػ افًؼؼزة  ؼؼٖق تُؼؼقق فؼؼف ٕٔؼؼٜ تي

ٜو مًتزةد لهق افًٚؿؾ لافٌٚفغد لمـ دلق ذفؽ ؾال نمر فٔ ّْٔفد مًتزةد ؾال  ّغ وُ دـ ـٕٚٝ فف ٕٔ

ؾٚفهؼؼؼؼٌل مؼؼؼؼٚ داف دلق افٌِؼؼؼؼقغ ؾِؼؼؼؼق حِؼؼؼؼػ مٚئؼؼؼؼٜ  ّؼؼؼؼغ ؾؼؼؼؼال  ستؼؼؼؼٛ ظِٔٓؼؼؼؼٚ نمرهؼؼؼؼٚد ُ افَوؼؼؼؼٚئلد لُ 

 افًٌٚدند لهل افٍُٚرات.

ؼؼؾَّ : ادحِؼقؽ  ؼؼف هؼق اب األوههس الجههاٌ٘ جي ؼزَّ لي د لؿؼ  جؼؼٚء ▐لُ جيؼقز احلِؼػ  ٌؼؼرك  ظي

ذا ح  ٞ د لهشمـ حِػ  ٌر اب ؾَ  ـٍر نل نذؿ»ؿٚـ:  ♀ظْ  افسمذن نق افٌْل 

 فٔس ؿقـ نح  مـ نهؾ افًِؿ.  ♀افٌْل 

"مؼـ حِؼػ :    احلِػ  ُالمفد لفذفؽ ؿؼٚـ ا ؼـ مًؼًقد ▐لمـ احلِػ  ف 

د لنمؼٚ ٕحؼـ ؾَْؼقـ:  ٚفتؼ اخؾد لؿؼ  نذـؼر فُؼؿ افتؼ اخؾ  ؼغ  ٚدهحػ ؾ٘ق ظِٔف  ُؾ   ؼٜ ـٍؼٚرة"

قز احلِؼػ  ؼٚفَر قد افٍُٚرات  ً  ؿِٔؼؾد نل اجلّٓؼقر  َقفؼقق  ٚفتؼ اخؾد ل ْؼٚءه ظؼذ ذفؼؽ: ؾٕ٘ؼف جيؼ

ؾَّ ل ٚدهحػد ل ُالف اب  جي زَّ لي  .ظي



 
441 

 

 د لهق: افقء افذن حًيِػ: األوس الجالح: احملمٕف ألجمْ

-  .  ؾ٘مٚ نق  ُقق خزها ظـ نمر مٚضى

 لومٚ نق  ُقق ّمرى مًتٌَؾد لإتٌف فٍِرؾ  غ هذ ـ اّمر ـ.  -

لومؼٚ نق حيِؼػ ظؼذ رء ظؼذ شؼٌٔؾ ُ  ِق ادرء نق حيِػ ظذ رء مٚضى مـ  ؼٚب ا خٌؼٚرد 

 نل  ٕٚتٍؼؼٚء 
ى
اُشؼؼتٌَٚـد ؾٌْؼؼ ن  ؼؼّٚمر اّلـ لهؼؼق احلِؼؼػ ظؼؼذ اّمؼؼر املؼؼٚيضد  ؼؼٖق  ؼؼز   قجؼؼقد رء

 لجقدك.

: وق هؼؼذا احلؼؼ  ٞ  ؼؼ فْٚ ظؼؼذ نق مؼؼـ حِؼؼػ ؾٕ٘ؼؼف  ِزمؼؼف نق  ُؼؼقق  ؼؼٚدؿوٚ ت  ّْٔؼؼفد ؾؼؼ٘ق فٍقههٕه

ٜه مـ ادًٚ  افًيٚف اف ت مـ ـٌٚئر افذٕقب.ـذب ت  ّْٔف ؾَ  ؾًؾ مًهٔ  تل ًظ َّ

لفؼؼذفؽ ًشؼؼّل احلِؼؼػ ظؼؼذ املؼؼٚيض افؼؼذن  تًّؼؼ  ؾٔٓؼؼٚ ادؼؼرء افُؼؼذب  ؼؼٚفّٔغ افٌّؼؼقس: ّ ؼؼٚ  

ا افُؼؼذب ظؼؼذ نمؼؼرى مؼؼٚضى ـٍؼؼٚرة: ّنؼؼف ـِؼؼًم  تٌّؼؼس  ؼؼٚحٌٓٚ ت افْؼؼٚرد لفؼؼٔس ظؼؼذ مؼؼـ حِؼؼػ متًّؼؼ ه

 ًْٔم اخلىٖ ؾٔف ـٍٚرة.ظًيؿ افذٕٛد ؾال ـٍٚرة ظذ  ٚحٌف ـٚفَتؾد افَتؾ افًّ  ُ ـٍٚرة ؾٔفد  

د ؾؼ٘ق تًّؼ  افُؼذب ؾ٘ ؼٚ ؿٔؼؾ: و ؼٚ ـٌؼرة مؼـ ـٌؼٚئر افؼذٕقبد إّذا األوس األٔه: أٌْ ٖمصوْ الههد  

  ؾ هل ـذفؽد لُ ـٍٚرة ؾٔٓٚ فًيؿ افذٕٛ. 

ؼٚ  ؼ ؾ ًٍٕؼفد ؾٌؼٚق ٍِا وطألٛ وبددٚ ٕه : ؿِْؼٚ: وٕؼف  ِؼزف افهؼ ؾ لحيؼرف افُؼذبد ؾؼ٘ق حِؼػ طٚ

ؼؼٚد ؾَْؼقـ: وٕؼف ُ ـٍؼؼٚرة ظِٔؼف لُ وثؼؿد لفؼؼذفؽ  َؼقـ نهؼؼؾ   ىئهؼٚد لفٌؼٜ ؿؼؼر شى ًتًؼّل ادخىؼ  ـٚذ ه

د لاب مؼؼٚ نتٔؼٝ ثؼؼؿ تؼؼذـر ننؼؼف ؿؼؼ  "وٕؼؼف جيؼؼقز فِّؼؼرء نق حيِؼؼػ ظؼؼذ ؽٌِؼٜ طْؼؼف ظؼؼذ نمؼؼر مؼؼٚض"افًِؼؿ: 

ؼٚ  ٕب نتكد ؾال ـٍٚرة ظِٔفد لاب مٚ نتك ؾؼالق ثؼؿ تٌؼغ ننؼف ؿؼ  نتؼكد َٕؼقـ: ُ ـٍؼٚرة ظِٔؼف: ّنؼف ـؼٚق طٚ

ؼؼؼؼؼٚ نمؼؼؼؼؼٚف افٌْؼؼؼؼؼل  ذفؼؼؼؼؼؽد لؿؼؼؼؼؼ  ٕه لمل  ♀جؼؼؼؼؼٚء ـثؼؼؼؼؼر مؼؼؼؼؼـ اّحٚد ؼؼؼؼؼٞ نق افهؼؼؼؼؼحٚ ٜ حٍِؼؼؼؼؼقا نيًم

  ِزمٓؿ افٍُٚرةد ـًّر لؽرك.
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 ٘ د ؾٕ٘ؼف جيؼقز فؼف افتقر ؼٜ  :افطألٛ الجاٌٗٛ يف احلمف عمٜ افاضه نق ادؼرء وذا حِؼػ ظؼذ نمؼرى مؼٚضى

ٚء-وذا ـٚق  ٓي َي ًٍ  ."وذا ـٚق ؽر طٚمل" -لإير فًٌٚرة اف

ؼؼٚد نل ـؼؼٚق ؽؼؼر طؼؼٚمل لؽؼؼر ميِؼؼقفد ؾِؼؼف ؽؼؼر طؼؼٚمل" "وذا ـؼؼٚقلمًْؼؼك ؿؼؼقهلؿ  : نن وذا ـؼؼٚق ميِقمه

  : قرتٚق جيقز فف افتقر ٜ ت  ّْٔف

رن.  ٚ ؾٔجقز فف نق  قَّ  وذا ـٚق ميِقمه

ٚد مثؾ: رجؾ ضرؾ افٌٚب ظذ  خرد لُ  ر ؼ  اِخؼر نق  ًِؼؿ  ٚ لُ ميِقمه لوذا ـٚق فٔس طٚمله

زك ني هْؼٚد ؾٚفؼذن  جٌٕٚؼف ؿؼٚـ فِىؼٚرؾ: مؼـ تر ؼ   ؿؼٚـ: افىٚرؾ  قجقدكد ؾَٚـ دـ  جٌٕٚؼف: ُ تؼ

مد  اد ؿٚـ: لاب فٔس هْٚد نل  َقـ: لاب فٔس هْٚد ل نؼر وػ جٌٔؼفد مل  ُؼذبد لوٕؼًم لرَّ نر   ز  ه

فد ـًم ؾًؾ  ٍد م  ٘صٚرتف وػ جٌٔف نل  ٘صٚرتف وػ ـ ؾٚفىٚرؾ  يـ ننف فٔس هْٚ ت اف ارد لاحلٚفػ لرَّ

ًَِٕٝ ظـ حئك  ـ مًغ.ذفؽ  ًض افًًِمء  د ل

لا ننف جيقز افتقر ٜ ت افّٔؼغ ٍِا ٔزٝ يف مينٍي، لكٍْ ميني لٗظ ظاًفا ٔلٗظ وظمّٕوا د لفذفؽ ظزَّ

 .ٚ  مٚ مل  ُـ طٚمله

ن ت افّٔؼؼغد مثؼؼؾٔأوهها إُ كههاُ ظاًفهها نق  َتىؼؼع مؼؼٚـ امؼؼرئ مًؼؼِؿد نل  :: ؾٕ٘ؼؼف حيؼؼرف ظِٔؼؼف نق  ؼؼقرد

جاله فف حؼ  ظذ  خرد ؾَٚـ افذن ظِٔف احلؼ: لاب مٚ ظْؼ ن رءد حيرمف حَفد لمثَِّقا  ذفؽ نق ر

املؼٚءد  ٚدؼ   "مؼٚ"ؾٚفذن  ًّع  يـ نق  مٚ( هذك ٕٚؾٜٔد لننف فٔس ظْ ك رءو  ُِّفد لهؼق ؿهؼ   ؼؼؼؼؼؼ 

ؾ اهلّؼزةد ؾَٔؼقـ: نق ظْؼ ك مؼٚءد  َّٓ ؾ اهلّزةد ؾَٔقـ:  مٚءو ظْ ن رء(د فُْؼف شؼ َّٓ لاهلّزد لفُْف ش

 ّٔغ  ّغ طٚدٜد ؾٖٔمؿ  ٚ.فُـ هذك اف

ًؿؽ  ؼؼف  ؼؼٚحٌؽ» :♀لهؼؼذا مًْؼؼك ؿقفؼؼف  د ؾٔحؼؼرف افتقر ؼؼٜ ت ش ّْٔؼؼؽ ظؼؼذ مؼؼٚ  هؼؼ د

د نل فًٔٝ نمٚمف. ءه ـٕٚٝ نمٚف ؿٚضى د لفق ـٚق طًِمه  ًرهاد شقا  افّٔغ وذا ـٚق ؾٔٓٚ طًِمه
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ِؼػ ظؼذ  ّؼغ ؾؼرنم مؼـ ح» قاٍ: ♀ إٔ زضٍٛ اهلل    عٔ أبٞ ٖسٜس٠-333

ر ظـ  ّْٔفد لفٖٔت افذن هق خر ٍد ا مْٓٚ ؾُِٔ  ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد َٚطًِ.شؽرهٚ خره

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ؾَّ هذا احل  ٞ ؾٔف ننف مـ حِػ  ّْٔٚه  ٚب  جي زَّ لي ؾٕ٘ف جيقز فف نق  ٖيت مٚ حِػ ظِٔفد نل وق  دظي

مؼـ »:  ♀ظذ ترـؼفد لجيؼقز فؼف نق حيْؼٞ ت  ّْٔؼفد فَؼقـ افٌْؼل  ـػَّ ظـ ؾًؾ مٚ حِػ

ا مْٓٚ ا مْٓٚ» د لؿقفف: شحِػ ظذ  ّغ ؾرنم ؽرهٚ خره   فْٚ ظذ نق اّؾوؾ  شؾرنم ؽرهٚ خره

 .شؾٍُِٔر ظـ  ّْٔف لفٖٔت افذن هق خر» ؾًؾ مٚ ؾٔف ادهِحٜد 

قـ: جيؼؼؼقز نيوؼؼؼٚ تَؼؼؼ  ؿ احلْؼؼؼٞ ظؼؼؼذ د لَٕؼؼؼؾٔؼؼؼف ننؼؼؼف: ً َؼؼؼ ف افتٍُؼؼؼر ظؼؼؼذ افّٔؼؼؼغد نل ظؼؼؼذ احلْؼؼؼٞ

ٍؼرد لؿؼ  جؼٚء ظؼـ افٌْؼل  ُد وي وق صؼٚء »ننؼف ؿؼٚـ:  ♀افتٍُرد ؾٔجؼقز نق حيْؼٞ ؿٌؼؾ نق ً 

ا مْٓٚ وُ ؾًِٝ افؼذن هؼق خؼر لـٍؼرت ظؼـ  ّْٔؼل د لت شاب ُ نحِػ ظذ  ّغ ؾٖر ؽرهٚ خره

ؼٚد د لؿ  جٚء ت مًِؿ اجلشوُ ـٍرت ظـ  ّْٔل لؾًِٝ افذن هق خر»فٍظ:  ًه ّؼع  ؼغ افٍِيؼغ م

 ؿٚـ افٍِيغ مًٚ. ♀ؾ ـ ظذ نق افٌْل 

: نق افقاجؼؼٛ وذا ـؼؼٚق فؼؼف شؼؼٌٌٚق جؼؼٚز تَ مؼؼف ظؼؼذ نحؼؼ  شؼؼٌٌٔفد لنمؼؼٚ وذا ـؼؼٚق فؼؼف ِٔههرٓ داعههد ّا 

 شٌٛ لاح  ؾال جيقز نق  تَ ف ظذ شٌٌف.

 ٚ ؼؾَّ : ؾَّؼ ارهٚ افؼذن  ْٔؼف اب ت ـتٚ ؼفد ؾؼ٘ق اب ٔأوا الكفهاز جي ؼزَّ لي ًُ ََل } َؼقـ:  ظي  َُْؤاِدوُزُز
وةِ  ُّ إِْظَػواُم َغَ َ اَرِتُو واَن فََهفذ ٍَ ْح

َ
ًُ اْْل وْرُت ا َخلذ ٍَ ِ ًْ ب َْ َُْؤاِدُزُز ًْ َوىَِس اُُِس ٍَ ْح

َ
ْغِٔ ِِف َ

ُ بِاليذ  اّلِلذ
ِورْ  َِ  ًْ َْ لَو و ٍَ ْو ََتْسِيُس َرَرَبٍة َذ

َ
  ًْ ُٓ ُت َٔ ْو نِْط

َ
  ًْ ْْيِيُس

َ
َٔن   ٍُ ا ُتْعػِ ٌَ وَْضِط 

َ
  َْ ٌِ فَِصوَياُم  َمَطانَِي 
ْذامٍ 
َ
 [. 89]املٚئ ة:  {ثََلثَةِ َ
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ووةِ َمَطووانِيَ }ؾَقفؼؼف  اد نل ظؼؼؼ {َغَ َ : ُ  ؼؼ  ؾؼؼٔٓؿ مؼؼـ افًؼؼ دد لُ جيؼؼزئ نق ً ىًؼؼؿ لاحؼؼ ه

:   ـ ظذ ننف ُ    نق  ُقق ادىًقف  ؼـ حؼؼ فؼف افزـؼٚة ت ادكؼؽ {َمَطانِيَ }مراتد لؿقفف 

 اّلـ لافثٚي: افٍَر لادًُْٜ. 

ؾَّ ب لؿقـ ا جي زَّ لي ةِ َمَطانِيَ }: ظي [د ؿٚـ افًًِمء: لمَ ار 89]املٚئ ة:  {إِْظَػاُم َغَ َ

ؿ ـؾ مًُغى ٕهػ  ٚعى  ٚ جيقز وخراجف ت زـٚة افٍىر نل  ًي ًٔى ا ضًٚف ت افٍُٚرات لاح د ؾ

ء ٕهٍف لهق ًم  مـ افًزد ؾًٔتثْك افًزُّ لح كد ؾٔجقز وخراج ر ع  ٚع لهق م   لاح : فَوٚ

ء لهق افًز  ًٚدـ ٕهػ  ٚعى مـ  ا مـ افًّرا افهحٚ ٜ روقاق اب ظِٔٓؿ  فد ؾ٘ ؿ رنلا نق ًم ب

 ؽرك مـ افٍُٚرات.

د لافنؼؼًرد ٔاألهههن أُ الكفههازات  : ًتؼؼرج مؼؼـ اخلًّؼؼٜ افتؼؼل ًتؼؼرج مْٓؼؼٚ  زـؼؼٚة افٍىؼؼر لهؼؼل  افؼؼًزُّ

ؼٚد وُ وذا لافتّرد لاّؿطد لافز ٔٛ(د هذا هق اّ ؾد لُ  ْتَؼؾ وػ ؽرهؼٚ  ؼٚد لؿٔؼؾ لجق ه احتٔٚضه

 ًنظقزتد نن مل  قج  مـ  َتٚت هذك اّمقر اخلًّٜ.

ؼٚء لهؼق ؿؼقـ اجلّٓؼقر:  :األوس افّي جهّدا عٍهدٌا   ٓي َي ًٍ نق نهؼؾ افًِؼؿ  َقفؼقق لهؼق ادًتّؼ  ظْؼ  اف

ننؼؼف ُ  ؼؼ  نق تُؼؼقق افٍُؼؼٚرات أِؼؼؽد لُ  هؼؼح نق تُؼؼقق و ٚحؼؼٜد لمًْؼؼك ؿقفْؼؼٚ: و ؼؼٚ أِؼؼؽ فَؼؼقـ 

ؾَّ  اب جي زَّ لي وةِ َمَطوانِيَ } :ظي ُّ إِْظَػاُم َغَ َ اَرِتُ ؼٚد 89]املٚئؼ ة:  {فََهفذ [د ؾؼال  ؼ  نق  ُؼقق وضًٚمه

ٚ هلؼؿد ؾِٓؼؿ نق  ؼٖـِقكد لهلؼؿ نق  تهؼ ؿقا  ؼفد لهلؼؿ نق  ًٌٔؼقك ل تكؼؾقا ؾٔؼف  ُه لا ضًٚف  ُقق أِ

 ـًم صٚءلا. 

 ٛ ء لادٔأوها ابباحهه ؼٚ ل ؼ ظقا افٍَؼرا ًؼؼٚـغ وفٔؼفد ؾؼ٘ق ا  ٚحؼٜ ُ  ؼؼزئ ت : ؾٓؼق نق  هؼؼْع ضًٚمه

ؼؼٚد ؾًٍِٔؼؼقا  ؼؼف  ُه ِدُٓؿ و ٚهؼؼٚ أِ ِدُٓؼؼؿ افٍُؼؼٚرةد ؾؼؼتّ افزـؼؼٚةد لُ  ؼؼزئ ت افٍُؼؼٚراتد  ؼؼؾ ُ  ؼؼ  نق ًا

 مٚ صٚءلاد لهذا ؿقـ مجٚهر نهؾ افًِؿ. 
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: لافهؼقابلهْٚؿ ؿقـ فًٌض نهؾ افًِؿ: لهل افرلا ٜ افثٕٜٚٔ ت ادذهٛ ننف جيقز ا  ٚحٜد 

ِدُٓؿ لنُ ً ٌٔحٓؿ  ٖق   ظقهؿ وػ ضًٚف.اف  تِّٔؽد لهق اّحقطد نق ً ّ

 

 اهلل: رحمه المصنفقال 
 .شؾِٖٔت افذن هق خرو لفٍُٔر ظـ  ّْٔف» :ٚزٟٚ-333

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

افٍِيؼؼؼؼغ ت  هؼؼؼؼذا هؼؼؼؼق افٍِؼؼؼؼظ افثؼؼؼؼٚي: لهؼؼؼؼق تَؼؼؼؼ  ؿ احلْؼؼؼؼٞ ظؼؼؼؼذ افٍُؼؼؼؼٚرةد لؿؼؼؼؼ  جؼؼؼؼٚء اجلّؼؼؼؼع  ؼؼؼؼغ

 ح  ٞ لاح  ت مًِؿ.

 

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
338- ٞ مؼؼؼـ ًؿتؼؼؼؾ فؼؼؼف ؿتٔؼؼؼؾ ؾٓؼؼؼق  خؼؼؼر » قددداٍ: ♀ إٔ زضدددٍٛ اهلل    عدددٔ أبددد

 ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.شافْير ـد ومٚ نق  يٍ ن لومٚ نق  يًَتؾ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
د  ٚجلْٚ ؼؼٜ: هؼؼل  "ـتؼؼٚب اجلْٚ ؼؼٚت"ٚب افؼؼذن نلردك ادهؼؼْػ لهؼؼق هؼؼذا افُتؼؼ د لادؼؼرا ٜى مجؼؼع جْٚ ؼؼ

ا  اُظتؼؼؼؼ اء ظؼؼؼؼذ ٍٕؼؼؼؼس ادًهؼؼؼؼقف نل مؼؼؼؼٚ دلق افؼؼؼؼٍْسد لافؼؼؼؼذن مؼؼؼؼٚ دلق افؼؼؼؼٍْس: ومؼؼؼؼٚ نق  ُؼؼؼؼقق ظوؼؼؼؼقه

ؼؼؼ لؽؼؼؼر ذفؼؼؼؽد نل نق  ُؼؼؼقق مؼؼؼـ  د لادًٍْؼؼؼٜ: ـٚفًؼؼؼّع لافٌكى ٜه د نل  ُؼؼؼقق مًٍْؼؼؼ ـَىؼؼؼع و ؼؼؼٌعد نل  ؼؼؼ ى

ٚج ت ا جي فرنس لافقجفد لومٚ نق  ُؼقق مؼـ  ؼٚب اجلؼرلحد لهؼق افؼذن  ُؼقق ت افرؿٌؼٜ ؾؼًم  ٚب افند

ؼٚ مؼٚ  تًِؼؼ  دل ٚ ت شٚئر اجلًؼ د لومؼٚ نق  ُؼقق ؽؼر ذفؼؽد مثؼؾ ـنؼ افًيؼؿد لمؼـ ؽؼر ذفؼؽ نيوه

ٌز لافيؼؼؼؼب لؽؼؼؼؼركد ؾٓؼؼؼؼذك تًؼؼؼؼّك جْٚ ؼؼؼؼٚت: ّ ؼؼؼؼٚ اظتؼؼؼؼ اء ظؼؼؼؼذ افؼؼؼؼٍْس نل مؼؼؼؼٚ دلق افؼؼؼؼٍْسد  َُ َِّ  ؼؼؼؼٚف

 ٍْس ننقاعو متً دة.لظرؾْٚ نق مٚ دلق اف

 لاجلْٚ ٚت تًَْؿ وػ ؿًّغ  ٚظتٌٚر افَهٚص لظ مف: 

 ؾّـ اجلْٚ ٚت مٚ جيرن ؾٔف افَهٚصد لهل اجلْٚ ٜ ظذ افٍْس  ٚفَتؾ.  -

 نل اجلْٚ ٜ ظذ افًوق وذا ـٚق فف ح    ُّـ افَهٚص مْف.  -

  .حٔػؽر لاجلْٚ ٜ ظذ ادًٍْٜ وذا ـٚق  ُّـ اشتٍٔٚء ادًٍْٜ مـ  -

 جناياتكتاب ال
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د ؾٚفنؼؼجٜ:  ٜد لاجلؼؼرح وذا ل ؼؼؾ وػ ظيؼؼؿى ؼؼجَّ لمؼؼٚ ظؼؼ ا هؼؼذك افؼؼثالث ؾٕ٘ؼؼف ُ ؿهؼؼٚص وُ ت افنَّ

وًٕم ؾٔٓٚ افَهٚص وذا ل ِٝ وػ افًيؿد لنمٚ وذا ـٕٚٝ دلق ذفؽ ؾال ؿهٚص ؾٔٓٚد لمٚ زاد ظْف 

 ؾال ؿهٚص وُ وػ افًيؿد لمٚ زاد ؾال ؿهٚص.

ا ظرؾْٚ نق اجلْٚ ٚت ٕقظٚق:  ٚظتٌٚر افَهٚ لظ مفد لمـ نهؼؾ افًِؼؿ مؼـ  تقشؼع ت  ؼٚب  صوذه

ؼؼؼٌزةد لرللا ت  َُ َِّ افَهؼؼؼٚصد لهؼؼؼل رلا ؼؼؼٜ ت مؼؼؼذهٛ ناؼؼؼ : ؾؼؼؼرلق نق افَهؼؼؼٚص جيؼؼؼرن حتؼؼؼك ت اف

ا اشت فقا  ٚد لاّحقط: اّلـ لهق ؿقـ اجلّٓقر.  ذفؽ  ثٚره

ٜو دؼؼؼؼ دة مؼؼؼؼ ـ ـؼؼؼؼًم نق اجلْٚ ؼؼؼؼٜ ٕقظؼؼؼؼٚق  ٚظتٌؼؼؼؼٚر ادًَؼؼؼؼ ر ؾٔٓؼؼؼؼٚ: ؾؼؼؼؼ٘ق  ًؼؼؼؼض اجلْٚ ؼؼؼؼٚت مَؼؼؼؼ ر ؾٔٓؼؼؼؼٚ د ؼؼؼؼ

افنٚرحد ل ًوٓٚ ُ د ٜ ؾٔٓٚ لوًٕم ؾٔٓٚ نيَرشد ل ًوٓٚ ُ نيَرش لُ د ٜ ؾٔٓؼٚد لحٔؼٞ إتٍؼك اف  ؼٜ 

زة لافيب. َُ َِّ  لاّرشد ؾٕ٘ف  ثٌٝ افتًز ر مثؾ اف

: وق افتًز ر هق ت ـؾ جْٚ ٜ ُ ؿهٚص ؾٔٓٚد لُ د ٜد لُ نرشد ؾحٔؼٞ ٔلرل  ٖقٕه العمىاٞ

لوق جؼؼؼٚء ت اجلْٚ ؼؼؼٜ نَرشو نل ؿهؼؼؼٚص ؾٓؼؼؼؾ جيؼؼؼقز اجلّؼؼؼع  ؼؼؼغ  إتٍؼؼؼٝ اف  ؼؼؼٜ لاّرش ثٌؼؼؼٝ افتًز ؼؼؼرد

 اّرش نل اف  َّٜ لافَهٚص مع افتًز ر نف ُ  

 ؿقُق: ؾٚدنٓقر: ننف ُ جًيّع مع اف  ٜ تًز رد نل مع افَهٚص ت افًوق لادًٍْٜ تًز ر.

ـؿ: ننؼؼف : لهؼؼل افتؼؼل لاؾَؼؼٝ ؿؼؼقـ مٚفؼؼؽد لظِٔٓؼؼٚ افَوؼؼٚء ت ادحؼؼٚٔالسٔاٖههٛ الجاٌٗههٛ يف افههرِب 

 جًيّع  غ اف  ٜ ل غ افَهٚص تًز ر. 

تٔؼؼؾ»ؿؼؼٚـ:  ♀هؼؼذا احلؼؼ  ٞ ؾٔؼؼف نق افٌْؼؼل  لهؼؼل اجلْٚ ؼؼٜ ظؼؼذ افؼؼٍْس  شمؼؼـ ًؿتؼؼؾ فؼؼف ؿي

 نن نق  ٖخذ افٍ  ٜ.  دشؾٓق  خر افْير ـد ومٚ نق  ٍ ن»

 :  ٔافساد بالفدٖٛ ٍِا أوساُ

 ومٚ نق  ٖخذ اف  ٜ ادَ رة افتل ؿ رهٚ افنٚرعد لهق اّ ؾ.  -
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ٌَط حَف مؼـ افَهؼٚص  ؼٖـثر مؼـ اف  ؼٜد لظِٔؼف مجؼٚهر نهؼؾ افًِؼؿ: ملؼٚ جؼٚء  - لجيقز فف نق ً ً

 ؼؼؼٚحلقا رجؼؼؼاله ظؼؼؼذ نـثؼؼؼر مؼؼؼـ د ؼؼؼٜد نطؼؼؼـ ثؼؼؼالث نل وؼؼؼس د ؼؼؼٚتد نق افهؼؼؼحٚ ٜ روؼؼؼقاق اب ظِؼؼؼٔٓؿ 

ٔٝ اِق ًد ًٕ  . 

: نن نق  ٖخؼؼؼذ اف  ؼؼؼٜد نل نق  هؼؼؼٚفح ظؼؼؼذ تؼؼؼرؿ افَهؼؼؼٚص وق لجؼؼؼٛ شنق  ٍؼؼؼ ن»ؾًّْؼؼؼك ؿقفؼؼؼف 

 . ظِٔف

د مؼلع. شلومٚ نق  يَتؾ»ؿٚـ:  قدد لهذا   فْٚ ظذ نق افَقي َي  نن  َتٚد لهق اف

 

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

                    
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
 د افؼلط ٕقظٚق:"ذلط لجقب افَهٚص لاشتٍٔٚءك"ؿقفف: 

 ذلط فِقجقب.  -

 لذلطو فالشتٍٔٚء. -

ؼٚ تًؼّك ذلط لجؼقب افَهؼٚصد لهْؼٚؿ ل لق ذلضه هْٚؿ ؾرؾ  غ افْؼقظغد ؾؼٚفًًِمء  ًؼ ُّ

ٕؼؼؼؼعد  ذلط ظْؼؼؼؼ هؿ ذلط اشؼؼؼؼتٍٔٚء افَهؼؼؼؼٚصد لذلط اشؼؼؼؼتٍٔٚء افَهؼؼؼؼٚص هؼؼؼؼل ت احلََٔؼؼؼؼٜ مقا

 لفُـ افًًِمء  تًٚهِقق ت تًّٔتٓٚ ذلضهٚ.

 اهلل: رحمه المصنفقال 
ـو » قدداٍ: ♀ إٔ زضددٍٛ اهلل    عددٔ عًددٞ بددٔ أبددٞ  ايدد    -330 ُ ً َتؼؼؾ مؼؼٗم

 ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚأبٛ ناٚٚن ٚايرتَرٟ ٚايٓطا٥ٞ.ش ُٚؾر

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ؾؼؼؼؼ فْٚ ظؼؼؼؼذ نق مؼؼؼؼـ  شُ ً َتؼؼؼؼؾ مؼؼؼؼٗمـ  ُؼؼؼؼٚؾر»ؿؼؼؼؼٚـ:  ♀هؼؼؼؼذا احلؼؼؼؼ  ٞ ؾٔؼؼؼؼف نق افٌْؼؼؼؼل 

  ٞد لهؼؼؼق ؿؼؼؼقـ ذلط لجؼؼؼقب افَهؼؼؼٚص: ادُٚؾؼؼؼٖةد لادُٚؾؼؼؼٖة ننؼؼؼقاع: نلهلؼؼؼٚ مؼؼؼٚ جؼؼؼٚء ت هؼؼؼذا احلؼؼؼ

ؼؼٚ: ّق ا  ؼؼًمق لا شؼؼالف شُ ً َتؼؼؾ مؼؼٗمـ»: ♀افٌْؼؼل  د  ؼؼٚدٗمـ: ادًؼؼِؿ ظّقمه د لادؼؼرا

 فٍيٚقد وذا اجتًّٚ اؾسؿٚد لوذا اؾسؿٚ اجتًّٚ. 

وط وجوب القصاص  واستيفائه باب شر
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د ؾؼؼٚفْقع اّلـ شُ ً َتؼؼؾ مًؼؼِؿ  ُؼؼٚؾر»ؿؼؼٚـ:  ♀لؿؼؼ  جؼؼٚء ت افٌخؼؼٚرن: نق افٌْؼؼل 

ا مؼؼـ ادُٚؾؼؼٖة: نق ادًؼؼِؿ وذا جْؼؼك ظؼؼذ ؽؼؼر مًؼؼِؿ ؾ ءو ـٕٚؼؼٝ اجلْٚ ؼؼٜ ظّؼؼ ه ؼؼٚد شؼؼقا َه ٕ٘ؼؼف ُ ً َؼؼٚد  ؼؼف مىِ

 نل دلق افًّ د لاحل  ٞ ٕص  ت  ذفؽ.

ؼلٍّ ؾٕ٘ؼؼف فؼؼٔس ايٓددٛع ايجدداْٞ َددٔ املهاؾددأ٠ مل وذا ؿتؼؼؾ ؽؼؼر ٌذمد ل فٌؼركد ؾؼؼ٘ق افؼذد : لهؼق مُٚؾؼؼٖة افؼؼذمد

ا ففد ؾال ً َٚد  فد لهذا ٕقع نيوٚ مـ ادُٚؾٖة.  ٗه  ـٍ

ُ ً َتؼؼؾ »ؿؼؼٚـ:  ♀ ٞ خؼؼٚرج افهؼؼحٔح: نق افٌْؼؼل لؿؼؼ  جؼؼٚء ت  ًؼؼض ن ٍؼؼٚظ احلؼؼ 

ٌ كٌ  مٗمـ َٓ  ت ظي
ٓ ى لإيرلا ُشت ُـ نيب حٍْٜٔ ّنف ً ْل -د لؿ  ؿٚـ ن ق حٍْٜٔ ش ُٚؾرد لُ ذل ظي

ٔهٚ ؾٕ٘ف ً َٚد  ف": -ظِٔف ؿٚظ ة ن قفٜٔ ٔهٚ ؾٕ٘ف ُ "وق ادٗمـ نل ادًِؿ وذا ؿتؾ ذم ر  د لنمٚ وذا ؿتؾ حي

 ؿٚـ دفٔع ح  ٞ افٌٚب. ً َٚد  فد مٚ دفِٔؽ 

ٜه تنّؾ  ش ُٚؾرى »: اجلّٓقر  َقفققد ش ُٚؾر مٗمـ  ُ ً َتؾ»: ♀ؾَقـ افٌْل  ظٚم

ٔهؼؼٚد  ٔؼؼًْم ن ؼؼق حٍْٔؼؼٜ ؿكؼؼك ظؼؼذ احلؼؼريب دلق مؼؼٚ ظؼؼ اكد  َر  ا نل حي ؼؼ ه ٔهؼؼٚ نل ًمًٚهي ءه ـؼؼٚق ذم ـؼؼؾ ـؼؼٚؾرد شؼؼقا

َٓ ك»لاشت ـ ظذ ذفؽ  ٚجلِّٜ افثٕٜٚٔ:  َٓ  ت ظي ر ن ق حٍْٜٔ-نن  د ؾَٚـ:شلُ ذل ظي لُ ً َتؾ  -ؿ َّ

.  مًٚهي و ذل افًٓ  لهق ادًٚه د نن: لُ  َتؾ ًمًٚهي   ُٚؾرى

ؼؼؼؼؼ د  ؾٚحتجْؼؼؼؼؼٚ نق َٕؼؼؼؼؼ ر ش ُؼؼؼؼؼٚؾرى »ؿؼؼؼؼؼٚـ: لؿقفْؼؼؼؼؼٚ  ؼؼؼؼؼ  ً َتؼؼؼؼؼؾ  ٚدًًٚهي : إًَؼؼؼؼؼ  ا مجؼؼؼؼؼٚع ظؼؼؼؼؼذ نق ادًًٚهي

: د ثؼؼؼؿ جؼؼؼٚء احلٍْٔؼؼؼٜ  َٚظؼؼؼ ةد ؾَؼؼؼٚفقا  حؼؼؼؼريبٍّ
د ؾَْؼؼؼقـ: لُ ً َتؼؼؼؾ ًمًٚهؼؼؼ   ُؼؼؼٚؾرى ا وذا ًنوؼؼؼؼّر ت  موؼؼؼّره

ؼؼؼٚد ؾٓؼؼؼؾ  هؼؼؼص اجلِّؼؼؼٜ ادًىؼؼؼقؽ ظِٔٓؼؼؼٚ نف ُ  ؾحٔؼؼؼٞ ؿِْؼؼؼٚ:   ؿٔؼؼؼ و  هؼؼؼص ظّقمه
"لُ مًىؼؼؼقؽى

ؾْجًؼؼؾ  ؼؼٍٜ احلر ٔؼؼٜ ؿٔؼؼ  ت اجلِّؼؼٜ اّلػد لهؼؼذا افُؼؼالف   َتؼؼؾ ذل ظٓؼؼ ى ت  ظٓؼؼ ك  ُؼؼٚؾرى حؼؼريب"

 خٚفػ ؾٔف مجٚهر نهؾ افًِؿ مـ جٓتغ:

وؼؼؼؼؼّر ت اجلِّؼؼؼؼؼٜ ادًىقؾؼؼؼؼؼٜ موؼؼؼؼؼّرو ؿٔؼؼؼؼؼ  وق هؼؼؼؼؼذك افَٚظؼؼؼؼؼ ة فًٔؼؼؼؼؼٝ  الزمؼؼؼؼؼٜد ؾحٔؼؼؼؼؼٞ نً  دهههههالٕا:

ٔد  ا ضالؾ لافًّقف ت اجلِّٜ ادًىقؾٜ ظِٔٓٚ.  ظّقمٓٚد ؾال  ِزف نق ً َ
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ّٗا ُه هلذك افَٚظ ة: ّق افقال هْٚ وًٕم هل مـ  ٚب ظىػ ثاٌ : نق هذا احل  ٞ ُ  هِح مثٚ

ٜه مـ اُشتئْٚؾٜٔد نن: لُ ً َتؾ ذل ظٓ  ت ظٓ ك مىِ ٚ: ّق افًٓ  ظٚ ؿ اجلّؾد ؾتُقق ؿر ٌ َه

 ف مفد لفٔس مـ  ٚب  افَقد. 

ؾٍّٓقمٓؼؼؼٚ: نق ؽؼؼؼر ادًهؼؼؼقف هؼؼؼق افؼؼؼذن جيؼؼؼقز ؿتِؼؼؼف: ّنؼؼؼف ُ ظٓؼؼؼ  فؼؼؼفد ل ْؼؼؼٚءه ظؼؼؼذ ذفؼؼؼؽ ؾٓؼؼؼذك 

ُه هلؼؼؼٚد لنؽِؼؼؼٛ ـتؼؼؼٛ اّ ؼؼؼقـ  ر ؼؼؼ لق هؼؼؼذا  افَٚظؼؼؼ ة ن ؼؼؼاله وق شؼؼؼِّْٚ  ؼؼؼٚ فؼؼؼٔس هؼؼؼذا احلؼؼؼ  ٞ مثؼؼؼٚ

 احل  ٞ ؾَط ظذ هذك افَٚظ ة.

 

 

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

                    
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

 لاف د ٚت نح  اّمقر افتل تستٛ ظذ اجلْٚ ٜ.

 

 اهلل: رحمه المصنفقال 
ٌٍ    ¶ عٔ ضٌٗ بٔ أبٞ سج١ُ ٚزاؾع بٔ خدٍٜر-333 َُشٝص١ بٔ َطعٛن ٚعبدد اهلل بدٔ ضدٗ : إٔ 

ٌٍ ؾاتُٗٛا ايٝٗٛن ب٘، ؾكاٍ زضٍٛ اهللاْطًكا قبٌ خٝرب، ؾُكتٌ عبد اهلل ؼؿ »: ♀  بٔ ضٗ ًٌ َ ً

تٌؼف ؿ »ؿؼٚـ: ، ؾكدايٛا: أَدْس مل ْػدٗدٙ نٝدـ حنًدـ؟      شوًقق مُْؿ ظذ رجؾى مْٓؿ ؾٔؼ ؾع  ًرمَّ ـً ؾًتؼٌزنً

ّْ نؿداز؟ قداٍ:  شهيقد  ٖيًمق وًغ مؼْٓؿ  ♀ؾؼقداك رشؼقـ اب » ، قايٛا ٜا زضٍٛ اهلل: قٛ

ٌيٌِف  د ٚايػٝدإ.، زٚاٙ اإلَاّ أمحشمـ ٌؿ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
ٖى نل "ـتٚب اف  ٚت"هذا افُتٚب  ٜه ا تؼ اءه وذا ـٕٚؼٝ اجلْٚ ؼٜ جْٚ ؼٜ خىؼ د لاف  ٜ ؿ  تُؼقق لاجٌؼ

د للجؼؼؼؼؼؼ  ذلط لجؼؼؼؼؼؼقب  ٜه د ؾؼؼؼؼؼؼًٔم وذا ـٕٚؼؼؼؼؼؼٝ اجلْٚ ؼؼؼؼؼؼٜ ظّ  ؼؼؼؼؼؼ ُه صؼؼؼؼؼؼٌف ظّؼؼؼؼؼؼ د لؿؼؼؼؼؼؼ  تُؼؼؼؼؼؼقق اف  ؼؼؼؼؼؼٜ  ؼؼؼؼؼؼ 

مؼٚ  ّْؼع مؼـ  "ذلط اُشؼتٍٔٚء"ءد افتل  ًّٔٓٚ افًًِمء افَهٚصد لفُـ جٚء مـ مقإع اُشتٍٔٚ

ٕؼؼع اُشؼؼتٍٔٚء متًؼؼ دةد ؾٚف  ؼؼٜ ؿؼؼ  تُؼؼقق  اشؼتٍٔٚء افَهؼؼٚصد ؾْٔتَؼؼؾ حْٔئؼؼذى فٌِؼؼ ـ لهؼؼق اف  ؼؼٜد لمقا

 . ُه  ا ت اءه لؿ  تُقق   

 دِّيَاتكتاب ال
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لهذك اف  ٜ ت اّ ؾ ن ٚ لاجٌٜ ظذ اجلٚيد وُ نق تُقق اجلْٚ ؼٜ ؾؼقؾ افثِؼٞ ؾ٘ ؼٚ  ؼٛ ظؼذ 

وذا ـٕٚؼؼٝ خىئهؼؼٚد وذا ظرؾْؼؼٚ ذفؼؼؽ ؾؼؼ٘ق نحٚد ؼؼٞ افؼؼ  ٚت متًؼؼ دة مْٓؼؼٚ مؼؼٚ نلردك ادهؼؼْػ مؼؼـ  ظٚؿِتؼؼف

ٜي  ؼؼؼـ مًؼؼؼًقد لظٌؼؼؼ  اب  ؼؼؼـ شؼؼؼٓؾ حؼؼؼ  ٞ شؼؼؼٓؾ  ؼؼؼـ نيب حٔثّؼؼؼٜ لراؾؼؼؼعد ؾٔؼؼؼف:  ؼؼؼ ٔدهي  ¶"نق ًدي

ُه لؿؼ  إىَِؼٚ وػ خٔؼز: ّجؼؾ نخؼذ  د نن لجؼ لك مَتؼق تؾ ظٌ  اب  ؼـ شؼٓؾى ًَ إىَِٚ ؿٌؾ خٔزد ؾ

ُه ؾٚهتّقا افٔٓقد  ف"  ٚرة هلؿد تؾ ظٌ  اب  ـ شٓؾد نن: لج لك مَتق ًَ  .ؿٚـ: ؾ

 ؼؼقث  ًؼؼ  ؿِٔؼؼؾ: ّنؼؼف ـؼؼٚق  مل ا ّىههٕا الّٗههٕد؟ َِّ َِّقٌثد لشؼٖذح فُؼؼؿ اف فقجؼؼقد مؼؼٚ ً ًؼؼّك  ؼؼٚف

ملؼؼؼٚ اهتّؼؼؼقا  ♀ ٔؼؼؼْٓؿ ل ؼؼؼغ افٔٓؼؼؼقد ظؼؼؼ الةد وذ ـؼؼؼٚق  ًؼؼؼٌٓؿ ل ؼؼؼتُِؿ ظِؼؼؼٔٓؿد ؾَؼؼؼٚـ افٌْؼؼؼل 

ؿ وًقق م» افٔٓقد  ذفؽ: ًٌ ََ تٌفً  ًٔ ؾع ً رمَّ ًَٔتٚد مْؼفد هؼذا شُْؿ ظذ رجؾ مْٓؿد ؾ د نن ً  ؾع هلؿ ف

ٜد ٌٕؼ ن  ُٔؼػ ًٕؼرؽ وثٌؼٚت اجلْٚ ؼٜ افتؼل  ٚمي ًي َي ٜد لؿٌؾ نق ن  ن  ؼح اف ٚمي ًي َي دفٔؾو ظذ مٚ  ًّك  ٚف

 ً َٚد  ٚ نل تثٌٝ اف  ٜ.

فرجؼؼؼؼؼٚـد ؾَْؼؼؼؼؼقـ: وق اجلْٚ ؼؼؼؼؼٜ تثٌؼؼؼؼؼٝ  نؼؼؼؼؼٚه  ـ: ّ ؼؼؼؼؼٚ مؼؼؼؼؼـ افؼؼؼؼؼ مٚء: ُ  ؼؼؼؼؼ  مؼؼؼؼؼـ صؼؼؼؼؼٚه  ـ مؼؼؼؼؼـ ا

ئـ  ؼؾ ُ  ؼ  مؼـ صؼٚه  ـ مؼـ افرجؼٚـ تثٌؼٝ  ؼؿ اجلْٚ ؼٜد ؾؼ٘ق مل  نؼٓ   لاجلّٓقر: ننف ُ ًتٌَؾ افَرا

.ٜ ٚمي ًي َي دد فُـ افنٚرع اشتثْك  قرةه لهل اف  رجالق ظذ اجلْٚ ٜ ؾال ؿيقي

: ننف ُ  قج  صٓقدو  نٓ لق ظذ اجلْٚ ٜد لوًٕم  تّع نمقرو وذا اجتًّٝ هذك ٔوعٍٜ الَقَطاَوٛ

 ّمقر ثٌٝ  ٚ حُؿ اجلْٚ ٜد مٚ هل هذا اّمقر ا

ؼؼؼؼقث   :أٔهلهههها َِّ د لمؼؼؼؼٚ مًْؼؼؼؼك اف نق  ُؼؼؼؼقق  ؼؼؼؼغ ادجْؼؼؼؼلد ظِٔؼؼؼؼف نن ادَتؼؼؼؼقـ ل ؼؼؼؼغ ادتّٓؼؼؼؼغ فؼؼؼؼقثو

ؾٚدنؼؼٓقر ظْؼؼ  ادتؼؼٖخر ـ: هؼؼل افًؼؼ الة افيؼؼٚهرةد نن ـؼؼؾ افْؼؼٚس  ًِّؼؼقق نق  ؼؼغ ادَتؼؼقـ لادؼؼتٓؿ 

  َتِف ظ لاةو طٚهرة. 

  ٌ ٛ ٔدٗن ِٔه٘ السٔاٖهٛ الجا ُـّ ظؼذ احؼتًمـ ؿتِؼف فؼفد لهؼذك ٗه ٜى تؼ  َِّقث: هؼق ـؼًؾ ؿر ْؼ د  ؼٚف : نق ادؼرا

ئـ ـثؼؼؼرةد ل ًؼؼؼّق ٚ اِق اّدفؼؼؼٜ اجلْٚئٔؼؼؼٜد ؿؼؼؼ   ُؼؼؼقق  هؼؼؼًمتد ؿؼؼؼ   ُؼؼؼقق دمؼؼؼٚءد لؽؼؼؼر ذفؼؼؼؽد  افَؼؼرا
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ؼؼقث فؼؼٔس  ؼؼرد افًؼؼ الة  ؼؼؾ هؼؼق نلشؼؼعد مثؼؼؾ  َِّ لافَوؼؼٚء ظْؼؼ ٕٚ  ٖخؼؼذلق  ٚفرلا ؼؼٜ افثٕٚٔؼؼٜد لهؼؼق نق اف

د إٍوؼؼٚض افْؼؼٚسد ل ٜه ِههرا األوههس لجؼؼقد دفى ت ثؼؼقب صؼؼخصى مؼؼْٓؿد ؾؼؼّٚؿرب نق  ُؼؼقق ذفؼؼؽ ؿر ْؼؼ

 .األٔه

اد لُ  هؼح نق ً ؼتٓؿ األوس الجاٌ٘ ؼٚ: ننؼف ُ  ؼ  نق  ُؼقق ادؼتٓؿ لاحؼ ه : ٕٖخؼذك مؼـ احلؼ  ٞ نيوه

ّقق ظذ رجؾى » ♀لفذفؽ ؿٚـ افٌْل  دمجٚظٜ ًٌ . شً َ  نن لاح ى

فرجؼؼؾ  ٚفَتؼؼؾد ؾَٔقفؼؼؼقق: لاب فَؼؼ  ؿتؼؼؾ ؾؼؼؼالقو : ننؼؼؼف ُ  ؼؼ  نق حًيِؼؼػ ظؼؼؼذ ذفؼؼؽ ااألوههس الجالهههح 

ٕهٚد لنق  ذـرلا  ٍٜ افَتؾد ضًْفد رمٚك  ًٓؿ لٕحق ذفؽ.  ؾال

ؼؼؼٔاألوهههس السابههه  ًٌ د ؾؼؼؼ٘ق مل  قجؼؼؼ  وًؼؼؼقق رجؼؼؼؾد ؾٕ٘ؼؼؼف  ًَؼؼؼؿ  ؿي : ننؼؼؼف ُ  ؼؼؼ  نق ً َ وًؼؼؼقق رجؼؼؼاله

ؼؿ ظِؼٔٓؿ ظؼ د اّيؼًمقد ؾِؼق ًي هؼٌٜ للرثؼٜ ادجْؼلد ظِٔؼفد ًتَ مل  ُؼـ هْؼٚؿ  افرجٚـ ادقجقدلق مؼـ ظي

ًًَٔؼؼؼؿ ـؼؼؼؾ لاحؼؼؼ  مؼؼؼْٓؿ ظؼؼؼؼة نيؼؼؼًمقد ؾؼؼؼال  ؼؼؼ  مؼؼؼـ وًؼؼؼغ  ّؼؼؼغد ً ًَؼؼؼؿ ظِٔٓؼؼؼٚ  وُ وًؼؼؼٜ رجؼؼؼٚـد ؾ

ًًَٔؼؼّقق ظؼؼذ ؾًؼؼؾى لاحؼؼ د  وًؼؼقق رجؼؼاله نل نؿؼؼؾ فُؼؼـ تًَؼؼؿد ُ  ؼؼ  مؼؼـ لجؼؼقد اخلًّؼؼغ  ّؼؼغد ؾ

ؿ ظِٔٓؿ اّيًمق. ًي  لت  ِسى لاح د ًتَ

ْ   ٔذكس العمىاٞ أٖطا غسًٔطا  بمؼ مثاٌٗٛ ُ ساجه   : ثؼؿ وذا حٍِؼقا ظؼذ ذفؼؽ ؾٕ٘ؼف ً َؼٚد يف كتهب الفقه

ٜ ـثؼرة ت ادحؼٚـؿ وذا  ـٕٚؼٝ ؿر ْؼٜ  ؼٚمي ًي َي مـ اجلٚيد نن ادتٓؿ  ذفؽد لهذا افذن ظِٔف افًّؼؾ لاف

ا تثٌٝ هذا احلؼد   . هذا مٚ  تًِؼ  ٚحلُؿ اّلـؿق ٜ ج ب

ؼؼؼؿ وًؼؼؼقق مؼؼؼُْؿ»: ♀ َؼؼؼقـ افٌْؼؼؼل  ًٌ د ؾؼؼؼ٘ق ـؼؼؼٕٚقا نشً َ ؿؼؼؼؾ مؼؼؼـ د نن وًؼؼؼقق رجؼؼؼاله

ؼؼؼؿ ظؼؼؼذ ظؼؼؼ د  ًي ؼؼؼّقق وًؼؼؼغ  ّْٔهؼؼؼٚ ًتَ
ًٌ ققد ؾؼؼؼ٘ ؿ ً َ ًّ ؼؼؼ
ًٌ ـد لافهؼؼؼٌٔٚق ُ ً َ َّ ذفؼؼؼؽد افًْؼؼؼٚء ُ ً ًَؼؼؼ

ًَٔتٚد مْف. شرجؾى مْٓؿ»ركلشٓؿد ظذ  تٌف ف ًٔ ؾع  ًرمَّ  د نن ظذ رجؾى لاح د ؾ

: نن ظهٌٜ ظٌ  اب  ـ شؼٓؾ:  د لهؼذا  ؼ فْٚ ظؼذ ننؼف ُ " "نمرو مل ٕنٓ ك ؾُٔػ ٕحِؼػؾَٚفقا

ٜ: فُؼؼؼل تَؼؼؼقم ؿْٚظؼؼؼٜ افَؼؼؼٚيض ً َؼؼؼ ؼؼؼٚمي ًي َي ًٚد مؼؼؼـ رجؼؼؼؾى ؿؼؼؼتاله  ّجؼؼؼرد افَر ْؼؼؼٜ لحؼؼؼ هٚد  ؼؼؼؾ ُ  ؼؼؼ  مؼؼؼـ اف
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ؼؼؼؿ مًؼؼؼف ؿؼؼؼقف ادجْؼؼؼلد ظِٔؼؼؼف ظؼؼؼذ ذفؼؼؼؽد ؾِؼؼؼؿ  روؼؼؼقا 
ًٌ ًَٔ  ؼؼؼذفؽد ؾؼؼؼال  ؼؼؼ  مؼؼؼـ ز ؼؼؼٚدة ؿْٚظتؼؼؼف  ؼؼؼٚحلُؿد ؾ

ٚد ؾَٚـ افٌْل  ؿ هيقدو  ٖيًمٌق وًغ مْٓؿ»: ♀ ذفؽ تقرظه ـً نً  .شؾًتَزٌ

ا تْتَؼؾ افّٔؼؼغ فِّؼتٓؿ  ٚجلْٚ ؼؼٜد تْتَؼؾ افّٔؼؼغ وفٔؼفد نلئلؼؼؽ نلفٔؼٚء افؼؼ ف وذا حٍِؼقا ؾؼؼ٘ ؿ هلؼؼؿ  وذه

د نن: امتًْؼؼقا مؼؼـ افّٔؼؼغد تْتَؼؼؾ افّٔؼؼغ فِجؼؼٚيد تْتَؼؼؾ وفؼؼٔٓؿ افّٔؼؼغد ؾَٔؼؼقـ  ِؼؼقا ُي ٕي افَهؼؼٚصد وذا 

د ؾٚجلؼؼؼٚي ادؼؼؼتٓؿ: حيِؼؼؼػ وًؼؼؼغ  ّؼؼؼغد ؾؼؼؼ٘ق حِؼؼؼػ شحيٍِؼؼؼقق وًؼؼؼغ  ّؼؼؼغ»: ♀افٌْؼؼؼل 

 ك احلٚفٜ ُ  ُقق ؾٔٓٚ ؿهٚصو لُ د ٜ.وًغ  ّْٔٚه ؾٍل هذ

ؼؼؼٚ ثٌتؼؼؼٝ ظِٔؼؼؼف اف  ؼؼؼٜ لُ ؿهؼؼؼٚصد ؾَؼؼؼقـ افٌْؼؼؼل ٔإُ ٌكهههن ايهههاٌ٘ عهههَ الهههٗىني د ؿؼؼؼ   ُؼؼؼقق لرظه

ط حَُؿ هيقًدد نن افرجؾ ادتَّٓؿد افرجؾ افذن حًيِػ ظِٔف  ::  ًْلشؾيتًٌزنًـؿ» ♀ ًَ  يً

  ٖيًمق وًغ مْٓؿد حيٍِقق ن ؿ مٚ ؿتِقكد لمٚ ظرؾقا ؿٚتِف.

د نن افٔٓؼؼقدد لجٌؼؼٝ ظِؼؼٔٓؿ ؾ دو لُ د ؼؼٜد فُؼؼـ وق ُِٕؼؼقا ؼؼقي   ًؼؼَط افؼؼ ف لُ  ُؼؼقق  ؾٔؼؼف ؿي
حْٔئؼؼذى

اف  ؼؼٜد ؾٖلجٌْؼؼٚ اف  ؼؼٜ  ؼؼٚفُْقـد لُ ٕثٌؼؼٝ افَؼؼقد لافَهؼؼٚص  ؼؼٚفُْقـد ؾَؼؼٚفقا  ؼؼٚ رشؼؼقـ  ؼؼٚ رشؼؼقـ 

ا مل جيؼؼٛ ظؼؼذ ادتّٓؼؼغشؾؼؼقداك»د مل  روؼؼقا نيًم ؼؼؼؿد "ؿؼؼقفو ـٍؼؼٚرد مل  ٌَِؼؼقا نيًم ؼؼؿ"اب:  لهؼؼؼؿ - : وذه

د ♀ؾؼقداك افٌْؼل »رءد ُ ؿهؼٚص لُ د ؼٜ: ّ ؼؿ لاؾَؼقا ظؼذ افّٔؼغد ؿؼٚـ:  -افٔٓقد

 د لهذك ادًٖ ٜ ؾٔٓٚ خالؽ ظذ ؿقفغ:شمـ ؿٌِف

: لادنؼؼٓقرهؼؼؾ  ِؼؼزف  ٔؼؼٝ املؼؼٚـ ت هؼؼذك احلؼؼٚـ نق  ؼؼ ؾع د تؼؼف نف ُ  ؾٔٓؼؼٚ ؿؼؼقُق ّهؼؼؾ افًِؼؼؿد 

ٕهٚ. ♀ننف ُ  ِزفد لوًٕم ذفؽ مـ افٌْل   وحًٚ

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
ًٜ نحؼؼؼ ـؿ وذا زٕؼؼؼٝ ني » قددداٍ: ♀ إٔ زضدددٍٛ اهلل    عدددٔ أبدددٞ ٖسٜدددس٠ -333 ؼؼؼ مي

 ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.شؾِٔجِ هٚ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ٚػي ♫ ذع ادهْػ  ًي  مر ـ: ذـر احل لدد لاحل لد تىِؼ ت ـالف افنٚرع ظذ ن تي

 ـؾ ادحرمٚت.اّمر اّلـ : 

 ـؾ افًَق ٚت ادَ رة.اّمر افثٚي : 

ؼؼ وُ ت حؼؼ  مؼؼـ حؼؼ لد اب»: ٔافعٍههٜ الجههاٌ٘ الههرٙ جههاٞ بههْ حههدٖح  د نن ت شُ جًيِؼؼ  ؾؼؼقؾ ظؼى

ٜى ًمَ رةد ؾٔنّؾ مجٔع افًَق ٚت.  ظَق 

لظؼؼذ ذفؼؼؽ ؾؼؼ٘ق  : نق ا ؼؼىالح افًِؼؼًمء وٕؼؼًم هؼؼق متؼؼٖخرو  ًؼؼ  افؼؼقحلدٔدههد ذكههس بعهها أِههن العمههي 

ر افنؼٚرع تٍهؼٔؾ  افًًِمء تقاوًقا ظذ نق احل لد مً لدةد ل ًْقق  ٚحل لد ت ـتٛ افٍَف: مؼٚ ؿؼ َّ

ر افنؼؼؼٚرع:  ؼؼؼٍٜ ثٌقهتؼؼؼٚد ل ؼؼؼٍٜ هٔئؼؼؼٜ افًٍؼؼؼؾ ادقجؼؼؼٛ فًَِق ؼؼؼٜد لمَؼؼؼ ار افًَق ؼؼؼٜد  نحُٚمٓؼؼؼٚد ؾَؼؼؼ َّ

ٜو لؿٔؼؼؼؼؼؾ شؼؼؼؼؼًٌٜد لهؼؼؼؼؼل: ٜد لافٌٌؼؼؼؼؼلد را ؼؼؼؼؼافزٕؼؼؼؼؼٚد لافَؼؼؼؼؼذؽد لافؼؼؼؼؼؼبد لافنؼؼؼؼؼؿٜد لاحلٌ  لاحلؼؼؼؼؼ لد شؼؼؼؼؼت

 لافردة.

 ؼؾ نق احلؼ  ٚؿؼٚفقا: ّق احل  مل ذـؼرك هْؼٚ دافؼردة مؼـ احلؼ لد لشؼٖٔتْٔٚ :ٔأخسج بعا أِن العمي

ا فِجؼؼؼٚي لؽؼؼؼركد لجؼؼؼزها دًهؼؼؼٔتفد لنمؼؼؼٚ ادرتؼؼؼ : ؾٕ٘ؼؼؼف ً ًٚؿؼؼؼٛ  ا لجؼؼؼزهاد زجؼؼؼره ُ  ؼؼؼ  نق  ُؼؼؼقق زجؼؼؼره

ا مؼـ هؼذا  ٚفَتؾد ؾٍٔٓٚ زجر فٌركد فُـ فٔس ؾٔٓٚ جزها دًهٔتفد ؾال تيَه ً  ؾ حْٔئذى نق تُقق ح ب

 حدودكتاب ال
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ٜه  اجلٕٚؼؼٛ ؾَؼؼطد ُ نقَّ  ّق  :ظَق ؼؼؼٜ اجلؼؼٚي ت احلؼؼؼ  فًٔؼؼٝ ُزمؼؼؼٜد نلـ احلؼؼ لد لهؼؼؼق نظيّٓؼؼٚ ظَق ؼؼؼ

: اجلِ  ثالث درجٚت:  افًًِمء ؿٚفقا

 نص هٚ جِ  افزاي. -

 ثؿ جِ  افَٚذؽ. - 

 .ت  ٍٜ اجلِ  لرؾع افٔ  ؾٔف ثؿ جِ  افتًز ر لافنٚرب. - 

ؾَّ  لؿ  ؿٚـ اب جي زَّ لي ِ }: ظي َِ اّلِلذ ٌة ِِف  ِْ
فَ
ْ
ا َر  ٍَ ِٓ ِ ًْ ب ُدْزُز

ْ
 [د نن افزٕٚة. 2]افْقر:  {َوََل ِتَأ

ًٜ نحؼؼؼ ـؿ ؾِٔجِؼؼ هٚ»نلهلؼؼٚ افؼؼزاي: نلرد ؾٔؼؼؼف ادهؼؼْػ حؼؼؼ  ٞ نيب هر ؼؼرة:  ؼؼ مي د هؼؼؼذا شوذا زٕؼؼؼٝ ني

 احل  ٞ ؾٔف مـ افٍَف مًٚئؾ. 

ِٓٚ  ً  ذفؽ ت  ٚب مًتَؾ.: نق احل  ؾٔف ظَق ٜد لظَق ٜ افزٕٚ شافطألٛ األٔىل  ًٍٔهد

ٜه لاح ة لهق وذا ـٚق ؾٚظؼؾ ٔفْٗ أٌْ : نق اّ ؾ نق افذن  َٔؿ احل لد هق ليل اّمرد وُ حٚف

ٚد ؾ٘ق فًٔ ك نق  َٔؿ حل  ظِٔف حل  ٞ نيب هر رة. ـه  احل   ِق
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
فأوسٌ٘ أُ أجمهدِا،   تشٌ ♀ أُ أوٛ لسضٕه اهلل    عَ عم٘ بَ أب٘ طالب-641

 ♀ فإذا ِه٘ حهدٖح عّهد بٍفهاع، فدػهٗت إُ أٌها جمهد ّا أُ أدتمهّا، فهركست ذله  لمهٍيب           

 ، زٔآ ابواً أمحد ٔوطمي.شنحًْٝ» فقاه:

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ٜه لهؼؼق حؼؼ  ٞ ظؼؼع ؼؼ مي ٜه فرشؼؼقـ اب     هؼؼذا ؾٔؼؼف نق ني ؼؼ ؾؼؼٖمري »زٕؼؼٝد  ♀نق نمي

د هؼذك اّمؼٜ ملؼٚ زٕؼٝ ـٕٚؼٝ ؿؼ  لفؼ ت ظْؼ  وؿٚمؼٜ احلؼ د شؾ٘ذا هل ح  ٞ ظٓؼ   ٍْؼٚس نق نجِ هٚ

 ًٕتٍٔ  مـ ذفؽ حُّغ: 

 ا ٜه ن  ه : نق  ُؼقق افؼزلج لافزلجؼٜ فىَ غسي ابحهاُ :د ل ْٚءه ظِٔفنق اّمٜ ُ تُقق دهْ

ٜه ت ًٍٕؼؼٓٚد ؾؼؼال ًحٌهؼؼـ ؽرهؼؼٚد لشؼؼٖٔتٔ ْٚ حؼؼ  ا حهؼؼٚق ـالمهؼؼٚ ًحؼؼرَّ ـ: ّق اّمؼؼٜ ُ تُؼؼقق ًدهؼؼْ

ٜو ّ ؼؼٚ لفؼؼ تد لمؼؼع ذفؼؼؽ ؾٕ٘ؼؼف مل ً َؼؼؿ ظِٔٓؼؼٚ حؼؼ  ا حهؼؼٚق لهؼؼق افؼؼرجؿد   ًؼؼ  ؿِٔؼؼؾد ؾٓؼؼل ًمزلجؼؼ

ٜ وًٕم  َٚف ظِٔٓٚ ح  ؽر ادحهْٜ لهق اجلِ د لاّمٜ وذا زٕٝ ً ِؼ  ٕهؼػ  ؾ فْٚ ذفؽ ظذ نق اّيمي

 احل  افذن  َٚف ظذ احلًرة لهق وًقق.

 . ؾخنٔٝ وق ننٚ جِ هتٚ نق نؿتِٓٚ""ؾ٘ذا هل ح  ثٜ ظٓ   ٍْٚس  ؿٚـ:

 :نخذ افٍَٓٚء مـ هذك اجلِّٜ: نق احل لد

ومٚ نق تُقق ؾٔٓٚ وتالؽ ـٚفرجؿ لافَتؾ. 

لومٚ نق ُ  ُقق ؾٔٓٚ وتالؽ. 

د وُ نق  ُؼؼقق  ـى ـى ظؼؼذ نن حؼؼٚ ؾؼؼ٘ق ـؼؼٚق ؾٔٓؼؼٚ وتؼؼالؽ ؾ٘ ؼؼٚ ًتًٍؼؼؾ  ّؼؼـ لجٌؼؼٝ ظِٔؼؼف ت ـؼؼؾ حؼؼٚ

د ؾ٘ ؼؼٚ وذا ؾٔٓؼؼٚ تًؼؼ ٍّ ظؼؼذ ؽؼؼركد مثؼؼؾ نق تُؼؼقق افز ٕٔؼؼٜ ت افؼؼرجؿ ظؼؼذ شؼؼٌٔؾ ادثؼؼٚـ: نق تُؼؼقق حؼؼٚماله ا
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ًؿتِٝ ًؿتؾ لف هٚد نل نق تُقق ح  ثٜ ظٓؼ ى  ؼقُدة لفؼٔس فقفؼ هٚ مؼـ  َؼقف  روؼٚظفد ؾ٘ ؼٚ تٗجؼؾ 

 ّجؾ ذفؽ.

: لهؼل افًَق ؼٚت افتؼل ُ ؿتؼؼؾ ؾٔٓؼٚ لمْٓؼٚ اجلِؼ د ؾؼٚفًًِمء  َقفؼؼقق: الٍهٕع الجههاٌ٘ وهَ العقٕبههات  

ؼٚ وُ وذا ًخقؼ  اجلِ  وذا مل  تً َّ  َه فٌر لف هٚد مثؾ نق ؿ   ًؼَط لفؼ هٚد ؾٕ٘ؼف ً ٍْؼذ ظؼذ افًًٍْؼٚء مىِ

ؾؼؼ ـ ظؼؼذ نق  "ؾخنؼؼٔٝ وق ننؼؼٚ جِؼؼ هتٚ نق نؿتِٓؼؼٚ"ؿؼؼٚـ:     ظِٔٓؼؼٚ اهلؼؼالؿ هؼؼلد حلؼؼ  ٞ ظؼؼع

 افًًٍْٚء  َٚف ظِٔٓٚ ح  اجلِ   ؼط نُ ً نك ظِٔٓٚ اهلالؿ.

 

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 :اهلل رحمه المصنفقال 

 
خؼذلا ظْؼلد خؼذلا » دهاه:  ♀ أُ زضهٕه اهلل     عَ عبهادٚ ابهَ الههاوت   -641

ٜى  ؼؼر  ؼؼٚفٌُر جِؼؼؼً  مٚئؼؼٜ لٍٕؼؼل شؼؼْٜد لافثٔؼؼؼٛ  ٚفثٔؼؼٛ جِؼؼ  مٚئؼؼؼ َُ د افٌ َـّ شؼؼٌٔاله ظْؼؼلد ؿؼؼ  جًؼؼؾ اب هلؼؼؼ

 ، زٔآ ابواً أمحد ٔضمي.شلافرجؿ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

خذلا ظْلد خؼذلا ظْؼلد ؿؼ  »: ♀افزٕٚد لؿ  ؿٚـ افٌْل  هذا احل  ٞ ؾٔف  ٚب ح 

ؾَّ د لذفؽ نق اب شجًؾ اب هلـ شٌٔاله  جي زَّ لي ًْ }ؿؼٚـ:  ظي َْ نَِطوانُِس ٌِو تَِي اىَْفاِ َشوَة 
ْ
ِِت َْأ َواللذ

ُُئِت َ ّتذ  ِْ َذ ِِف ا ُْ ْمِطُهٔ
َ
ُِٓروا فَأ ًْ فَإِْن َش ٌُِِْس ْرَبَػًة 

َ
َذ   ِٓ يْ
ُِٓروا َغيَ ْو فَاْضتَْش

َ
ُْٔت   ٍَ ْ َذ ال ُْ َٔفذا  َحَت

َذ َضبِيًل  ُٓ َ ُ ل َْػَو اّلِلذ هؼذا افًؼٌٔؾد لهؼذا فؼٔس مؼـ  ♀[د ل ؼغ افٌْؼل 15]افًْؼٚء:  {َِ

.ٚ   ٚب افًْ : ّق تًِٔؼ اّمر ظذ ذطى تٌٔغ افؼط فٔس ًٕخه

ْٜ ُ تًْ  افَؼر ق لوٕؼًم هؼل مٌْٔؼٜ"لفذفؽ توىرد افَٚظ ة:   ًً افتٌٔؼغ د ؾٓؼذا مؼـ  ؼٚب "نق اف

 فِؼط افذن ًظِؼ ظِٔف احلُؿ ؾَط.

د شؿؼؼ  جًؼؼؾ اب هلؼؼـ شؼؼٌٔاله »ؿؼؼٚـ:  ♀هؼؼذا احلؼؼ  ٞ ؾٔؼؼف نق افٌْؼؼل  ؼؼر » نن حُؼؼًمه َُ افٌ

د  ٚفٌُر: ؽر ادحهـد لشٖٔتْٔٚ  ً  ؿِٔؾ مًْك ادحهـد ؿٚـ: ش ٚفٌُر ر  ٚفٌُر جًِ  »د ادرا َُ افٌ

ا}د جِ  املٚئؼٜ جؼٚء ت افَؼر ق: شمٚئٜد لٍٕل شْٜ ٌِاََوَة الشذ وا  ٍَ ُٓ ٌِِْ وا ُُكذ َواِ ٍر  اِِن فَاْجِِلُ جَِيُة َوالشذ
 ِ َِ اّلِلذ ٌة ِِف  ِْ

فَ
ْ
ا َر  ٍَ ِٓ ِ ًْ ب ُدْزُز

ْ
ٍة َوََل ِتَأ  [.2]افْقر:  {َجِْلَ

 
ِّ
 إلزت   باب حد
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ؼؾ وػ  َي ؼلد لافٍْؼل: هؼق نق ً ْ ؼْٜ ُ ً ًؼٌٚرض افَؼر قد ؾِٔؼزف افٍَّْ ًً ْٜي هذا حُؿ ثٌؼٝ  ٚف ًَّ لٍٕل اف

د لا ٜه لافثٔؼٛ »فًجـ ُ  َقف مَٚف افٍْل وُ ظْ  نيب حٍْٔؼٜ لن ؼحٚ فد ؿقفؼف:  ِ ةى  ُّٞ ؾٔٓٚ شْ

د  ٚفثٔؼؼؼٛ: افثٔق ؼؼؼٜ احلُّٔؼؼؼٜ ُ افثٔق ؼؼؼٜ احلََٔٔؼؼؼٜد ؾٚحلََٔٔؼؼؼٜ: هؼؼؼل ش ٚفثٔؼؼؼٛ جِؼؼؼ  مٚئؼؼؼٜ لافؼؼؼرجؿ د ادؼؼؼرا

 . ةه ةد لمـ افرجؾ نق  ىٖ امرن  ذهٚب افٌُٚرة مـ ادرن

ٕهٚد لمًْؼؼك ا حهؼؼٚق ت  ؼؼٚب افزٕؼؼٚ: نق  تؼؼزلج  لنمؼؼٚ افثٔق ؼؼٜ احلُّٔؼؼٜد ؾٓؼؼل افتؼؼل تًؼؼّك وحهؼؼٚ

ٚ ؽؼؼؼر  تِؼؼؼػ ؾٔؼؼؼفد لنق  ىؼؼؼٖ ت ًؿٌٌؼؼؼ ؼؼؼٚ  ؼؼؼحٔحه ة زلاجه ـٌ افرجؼؼؼؾ نل ادؼؼؼرن  َ د لنق  ُؼؼؼقق افزلجؼؼؼٌٚق ًحؼؼؼرَّ ؾى

  ٚفٌغ ظٚؿِغ. 

ؼٚ  َه د ؾُٔؼقق ًمِح ـى ؾ٘ق اختؾ لاح  مؼـ هؼذك اّل ؼٚؽ اختؼؾ ؾٔؼف هؼذا افق ؼػ ؾِؼٔس  ّحهؼ

ٜو ًحُّٜٔد  ا ؾٚفثٔق ٜ هْٚ ثٔق   لهق مًْك ا حهٚق ت  ٚب افزٕٚ. ٚفٌُرد وذه

ٜى لافرجؿ»  ♀ؿقـ افٌْل  د مجع احل  ٞ  غ اجلِ  لافرجؿد لفُـ نـثر شجِ  مٚئ

ـؼؼؼًم ؿٔؼؼؼؾ: فؼؼؼٔس ؾٔٓؼؼؼٚ اجلِؼؼؼ د لوٕؼؼؼًم  ♀ ؼؼؼؾ ـؼؼؼؾ نؾًؼؼؼٚـ افٌْؼؼؼل  ♀نؾًؼؼؼٚـ افٌْؼؼؼل 

 ؾٔٓٚ افرجؿد لفذفؽ اختِػ افًًِمء ظذ ؿقفغ:

 هؾ ً َ ف افًٍؾ  -

 نف ً َ ف افَقـ  -

ؾ ـ ظذ ننف هق اّ ؾد لهذا افذن نخذ  ♀فًٍؾ هق  خر نمر افٌْل : لادالٕا

 لظّرد ؾَ  نخذلا  ٚفرجؿ دلق اجلِ د لنمٚ ظع   
  ف نـثر اخلٍِٚء افراص  ـ ـٖيب  ُرى

ٚ ؾجّع  ًْٔٓم. ًه رَّ لنخذ  ٚفرجؿ لاجلِ  م  ؾَ  خي

َِ ؾَٚفقا:  ♀لؾَٓٚكٕٚ نخذلا  ٚفَقـ لهق ؾًؾ افٌْل   . "" وٕف رَجؿو لُ جي

َـّ شؼٌٔاله »: ♀: حًْٔم ؿٚـ افٌْؼل وَ فقْ ِرا احلدٖح د اشؼت ـ  ؼذا شؿؼ  جًؼؾ اب هلؼ

ؼؼٚ: ّق اب  ًه ؼؼؾَّ احلؼؼ  ٞ ظؼؼذ نق هؼؼذا احلؼؼ   نؼؼّؾ افزٕؼؼٚ لافِؼؼقاط م جي ؼؼزَّ لي تَِي }ؿؼؼٚـ:  ظي
ْ
ِِت َْووأ َوالوولذ
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ك مؼـ ن15]افًْؼٚء:  {اىَْفاِ َشووةَ  َّّ ؼ تؼك ؾًؼؾ ؿؼؼقف [د لافٍٚحنؼٜ تهؼ ؾ ظؼذ افزٕؼٚ لافِؼؼقاطد ؾَؼ  شي

فقط  ٚفٍٚحنٜد ؾ ـ ظذ نق حُؿ افِقاط حُؿ افزٕٚ ت افًَق ٜد ؾ٘ق ـٚق ًدهؼْٚه ًرجؼؿد لوق ـؼٚق 

ٚء. ٓي َي ًٍ ـى ًجِ د لهذا هق ادًتّ  ظْ  اف  ؽر ًده

 

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

                    
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
ًَ ؿقفف:  ر""ح  ادً

ٌُر.ٌُ ًَ  د نن ح ُّ ًذب ادً

 

 اهلل: رحمه المصنفقال 
جِؼؼ  افٌْؼؼل » أْدد٘ دًددد ايٛيٝددد بددٔ ُعكبدد١ يف اخلُددس أزبعددني ٚقدداٍ:            عددٔ عًددٍّٞ  -332

د لهؼؼذا نحؼؼٛ ويلَّ  ♀ ، زٚاٙ شنر ًؼؼغد لجِؼؼ  ن ؼؼق  ُؼؼر نر ًؼؼغد لظّؼؼًر ثًمٕؼؼغد لـؼؼؾ  ًشؼؼَّْٜ

 اإلَاّ أمحد َٚطًِ.
                   

ارح قال  وفقه اهلل: الشَّ
ٌُر ّهؼؼؾ افًِؼؼؿ ؾٔؼؼف ؿؼؼقُقد نلرد افَؼؼقفغد ثؼؼؿ  ؼؼ ًَ رد لحؼؼ  ادً

ٌُ ؼؼ ًَ هؼؼذا احلؼؼ  ٞ ؾٔؼؼف  ٔؼؼٚق حؼؼ  ادً

 نذـر احل  ٞ ت اُشت ُـ  ف ظذ افَقفغ.

ؼٚد ايكٍٛ األٍٚ ًه ر لهق منٓقر ظـ ادذاهٛ اّر ًٜ مجٔ
ٌُ
ًَ : ؿقـ مجٚهر نهؾ افًِؿ نق ح  ادً

ؼؼؼؼٚد فُؼؼؼؼـ ؾ ٌُر ثًمٕؼؼؼؼقق جِؼؼؼؼ ة: ّق ظّؼؼؼؼرلًحُؼؼؼؼل ومجٚظه ؼؼؼؼ ًَ ؾًِؼؼؼؼفد     ٔؼؼؼؼف ٕيؼؼؼؼرد نق حؼؼؼؼ  ذب ادً

 لإًَ  ا مجٚع ظِٔف  ً  ذفؽ.

ٌُر وًٕم هق نر ًقق جِ ة ٚايكٍٛ ايجاْٞ ًَ : لهل افرلا ٜ افثٕٜٚٔ ت مذهٛ نا د نق ح  ادً

رد لافتًز  ؾَطد لنق افز ٚدة ظِٔٓٚ هق مـ  ٚب افتًز رد ؾٔجقز فقيل اّمر نق جيّع  غ احل د 

 ؾٖخذلا مْف هذا احلُؿ افذن شٖصر وفٔف  ً  ؿِٔؾد لـال افَقفغ اشت ـ  ٚحل  ٞ.

 إل
ِّ
 ُمْسكرباب حد
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جِؼؼ  نر ًؼؼغ لجِؼؼ  ن ؼؼق  ُؼؼر نر ًؼؼغ لجِؼؼ  ظّؼؼًر  ♀نق افٌْؼؼل »ت هؼؼذا احلؼؼ  ٞ: 

 "لهذا"د ؿقفف "لـؾو ًشْٜ لهذا نحٛ ويل":     صٚرب اخلّرد ؿٚـ  ظع :د ننشثًمٕغ جِ ة

  ٖق جيِ  ثًمٕغ جِ ة.    هق افذن نصٚر فًّر    ٔبٚنن:  ًقد وػ افثًمٕغ: ّق ظِ

ؾَؼ  نمجؼع افًِؼًمء مؼـ د  َقفؼقق: وق هؼذا احلؼ  ٞ  ؼ ـ ظِٔؼفد "وق احلؼ  ثًمٕؼقق"افذ ـ  َقفقق: 

ظؼؼذ جِؼؼ  صؼؼٚرب اخلّؼؼر ثًمٕؼؼغد ؾُٔؼؼقق ا مجؼؼٚع ظؼؼذ ثٌؼؼقت هؼؼذا  نيب  ُؼؼر مؼؼـ ظٓؼؼ  ظّؼؼر ؾّؼؼـ  ًؼؼ ك

ؼْٜد احلُؿد لفُـ هؼذا اُشؼت ُـ ؾٔؼف ٕيؼرد وذ ُ  ًً ٚ فُِتؼٚب لُ اف  هؼح نق  ُؼقق ا مجؼٚع ٕٚشؼخه

ٚد ومؼٚ ـتؼٚب نل ًشؼْٜد  ْو }لوًٕم افذن  ُقق ٕٚشخه
َ
وا   َٓ ٌِِْ وْ ٍ 

ِت ِِبَ
ْ
ا َُوأ َٓ ْو ُُنِْط

َ
َْ نٍَْة   ٌِ ا َُنَْطْخ  ٌَ

ا َٓ ِ ٚد هؼذا اّمؼر اّلـد فُؼـ  قجؼف 116]افٌَرة:  {ٌِثْي ٚ ُ ٕٚشؼخه ٍه [د فُـ ؿؼ   ُؼقق ا مجؼٚع ـٚصؼ

 فهحٚ ٜ ظْ مٚ اجتٓ لا هذا اُجتٓٚد ـٚق هلؿ نح  نمر ـ:ذفؽ: نق ا

: وق افٌْل  ـٚق جيِ   ٚفًْٚـد ؾُٕٚٝ اجلِ ة افقاح ة  ًِْغد ل ْؼٚءه ظِٔؼف:  ♀ؿٚفقا

ؾتُؼؼؼقق اجلِؼؼؼ ة  جِؼؼؼ تغد ؾِؼؼؼًم جؼؼؼٚءلا ت لؿؼؼؼٝ ظّؼؼؼرد ؾهؼؼؼِقا ـؼؼؼؾ جِؼؼؼ ةى لحؼؼؼ هٚ ؾٖ ؼؼؼٌح ثًمٕؼؼؼغد 

 هذا نح  افتقجٔٓٚت فِح  ٞ.جِ  ثًمٕغ جِ ةه  ٖر ًغ ض ٜد  ♀ؾُٔقق افٌْل 

جِؼ د لافز ؼٚدة وٕؼًم هؼل مؼـ  ؼٚب افتًز ؼر  ♀: نق افٌْؼل لؿٔؾ: لهق افتقجٔؼف افثؼٚي

لاّدبد حٔٞ ؾنٚ افًؼبد ًل ْل ظِٔف ًحُؿو ظِٔف افًّؾ ظْ ٕٚ ت افَوٚء اِق: ننف جيقز اجلّؼع 

ك نل تُراركد مـ اجل ًنقد ًٍ ٚي نل مـ افذن ؾًؾ هذا  غ احل  لافتًز ر وذا اؿتوٝ ادهِحٜ ذفؽد ـ

 اجلرف.
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ُ جًيِؼ  نحؼ و ؾؼقؾ ظٌؼؼ »: ♀ قداٍ: قداٍ زضدٍٛ اهلل       عٔ أبٞ بدسن٠ -339

ِي اتد وُ ت ح ٍّ مـ ح لد اب  ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.شجي

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ُ جًيِؼؼؼؼ  نحؼؼؼؼ و ؾؼؼؼؼقؾ »ؿؼؼؼؼٚـ:  ♀ٚب افتًز ؼؼؼؼر ؾٔؼؼؼؼف نق افٌْؼؼؼؼل هؼؼؼؼذا احلؼؼؼؼ  ٞ ن ؼؼؼؼؾو ت  ؼؼؼؼ

ٜو فِّجٓقـ:  شُ جًيِ »د ؿقفف: شظؼ  حيتّؾ احتًمفغ ّ ٚ مٌْٔ

ؼؼؼٚ وُ ت احلؼؼؼ لد ادَؼؼؼ رةد لهؼؼؼل افؼؼؼؼبد لافَؼؼؼذؽد لحؼؼؼ ُّ افزٕؼؼؼٚ:  َه ومؼؼؼٚ نق تُؼؼؼقق: ُ جًيِؼؼؼ  مىِ

افتٖد ؼٛ لافتًز ؼر: نق  لظؼذ ذفؼؽ: ؾٔنؼّؾ ذفؼؽ جِؼ  افتٖد ؼٛد لجِؼ  افتًز ؼرد لافٍؼرؾ  ؼغ جِؼ 

ؼؼٚد لافتٖد ؼؼٛ  ُؼؼقق مؼؼـ اّبد ل ُؼؼقق مؼؼـ ؽؼؼرك  ؼؼـ حيؼؼؼ فؼؼف افتٖد ؼؼٛد  افتًز ؼؼر ؾٔؼؼف دؼؼـ ؾًؼؼؾ درمه

 .ِرا القٕه األٔهـٚدًِؿ لؽركد 

دّقـ ظذ ننف ت ؽر  شُ جيِ  نح و ؾقؾ ظؼى »: ♀: نق ؿقـ افٌْل ٔالقٕه الجاٌ٘

ٜى مؼؼـ احلؼؼٚـؿد ؾُٔؼؼقق مًْؼؼك احلؼؼ  هْؼؼٚ فؼؼٔس احلؼؼ لد ادْهؼؼقص ظِٔٓؼؼٚ افًؼؼًٌٜ نل افًؼؼتٜد لوٕؼؼًم  ظَق ؼؼ

د  ٚحلؼؼؼ  نن افًَق ؼؼؼٜ افقُئٔؼؼؼٜد ؾُٔؼؼؼقق مًْؼؼؼك احلؼؼؼ  هْؼؼؼٚ ادًْؼؼؼك افًؼؼؼٚف فُؼؼؼؾ  ْؼؼؼقع ظقؿؼؼؼٛ ظِٔؼؼؼف  ادؼؼؼرا

 تًز ر ٜد ل ْٚءه ظذ ذفؽ ؾًْتٌْط مـ هذا احل  ٞ حُّغ:
ٜى   ًَق 

نل مؼؼـ ادًِؼؼؿد نل مؼؼـ : حُؼؼؿو لاوؼؼحو جؼؼع  لهؼؼق ننؼؼف ُ جيؼؼقز افتٖد ؼؼٛ مؼؼـ اّبد احلكههي األٔه

َِؼ ات  ِيؼ اتد لهؼذك اجل افزلجد نل مـ ؽر ذفؽ  ٖق جيِ  ؾقؾ ظؼد  ؾ وق نؿل مٚ جًيِؼ  ظؼؼ جي

 جيٛ نُ تُقق ص   ةد ؾَ  ذـر افًًِمء  ٍٜ اجلِ  لننف ثالث درجٚت:

 ؾٖص ك جِ  افزٕٚ: ؾرؾع    ف لمع ذفؽ ُ  يٓر  ٔٚض و ىف.  -

 لدلٕف جِ  افَذؽ.  -

 ِ  افتًز ر. لدلٕف ج -
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ؼؼٚد ؾّؼؼـ  ؼؼٚ فؼؼٔس مٗمله ٍه ا حتؼؼك ـؼؼٚد نق  ُؼؼقق اجلِؼؼ  خٍٔ ؼؼ  تًز ؼؼره ِي لننؼؼٝ ر ؼؼًم رنيؼؼٝ  ًؼؼض مؼؼـ جًي

 جِ  جِ  تٖد ٛ ؿقند ؾَ  خٚفػ اّ ؾ ادؼلع ت ذفؽ.

مٍؼرد مؼـ مٍؼردات مؼذهٛ  احلكي الجاٌ٘: ِن جيٕش يف التعصٖس الصٖادٚ عمهٜ عػهس جمهدات أً ال؟   

ؼؼٚ افز ؼؼٚدة ظؼؼذ ظؼؼؼد لؿٔؼؼؾ: وٕؼؼف جيؼؼقز لهؼؼق افرلا ؼؼٜ افثٕٚٔؼؼٜ لظِٔٓؼؼٚ ناؼؼ  ننؼؼف ُ جيؼؼقزد ُ جيؼؼقز مىِ َه

نل ت - "ادقضؼٖ"ؾَؼ  رلم مٚفؼؽو ت اجلّٓقر: ّق افهحٚ ٜ ـًّؼر لؽؼرك جِؼ لا نـثؼر مؼـ ذفؼؽد 

ر رجاله خٚاف جِ ك نـثر مـ ذفؽ. -خٚرجف ًٕٔٝ اِق  نق ظّر ملٚ زلَّ

ػ   ػ   ػ   ػ 

 

 

  



 
467 

 

 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
ـ د ْؼؼؼف » قدداٍ:  ♀إٔ زضددٍٛ اهلل  ¶  عددٔ عبددد اهلل بددٔ عبدداعٍ    -333 مؼؼـ  ؼؼ َّ

 ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايبدازٟ.شؾٚؿتِقك

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ـ د ْف ؾٚؿتِقك»: ♀هذا احل  ٞ ؾٔف  ٔٚق حُؿ ادرت د لؿقـ افٌْل  مـ »د شمـ   َّ

اد ؾٔجؼٛ ؿتِؼف  شؾؼٚؿتِقك»ا شؼالف وػ ؽؼرك مؼـ اّد ؼٚقد : نن تؼرؿ د ْؼفد ؾٕٚتَؼؾ مؼـ ش ٍ ـ د ْف حؼ ب

فُؼؼؼؼـ  ؼؼؼؼؼط اُشؼؼؼؼتتٚ ٜد ؾٕ٘ؼؼؼؼف ُ جيؼؼؼؼقز ؿتؼؼؼؼؾ نحؼؼؼؼ  وُ  ًؼؼؼؼ  اشؼؼؼؼتتٚ تفد لاُشؼؼؼؼتتٚ ٜ: هؼؼؼؼل فؼؼؼؼقيل اّمؼؼؼؼر 

لفًٔؼؼؼؼٝ فٌؼؼؼؼرك مؼؼؼؼـ افْؼؼؼؼٚسد ؾؼؼؼؼال جيؼؼؼؼقز ّحؼؼؼؼ  نق  ًٍؼؼؼؼؾ ذفؼؼؼؼؽ وُ ليل اّمؼؼؼؼرد ّنؼؼؼؼف مؼؼؼؼـ خهٚئهؼؼؼؼف 

 ِقق اّحُٚف ٕقظغ: ء جيًافقُئٜٔد ل ْٚءه ظِٔف ؾ٘ق افًًِم

 طٚهرة.  -

 ل ٚضْٜد ؾًٔم  تًِؼ  ٚفٍُر مٍهِٜ ت افردة. -

ػ   ػ   ػ   ػ 

 

  

 حكم إلـمرتدباب 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
 أٟ األعُدداٍ أؾطددٌ؟ ؾكدداٍ:  ♀ قدداٍ: ُضدد٦ٌ ايددٓيب     عددٔ أبددٞ ٖسٜددس٠ -333

ٟو » ، قٝددٌ: ثددِ َدداذا؟ قدداٍ: شثؼؼؿ اجلٓؼؼٚد ت شؼؼٌٔؾ اب»، قدداٍ: ثددِ َدداذا؟ قدداٍ:  شو ؼؼًمق  ؼؼٚب» ثؼؼؿ حؼؼ

 ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.شمزلرو 

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

هلؼؿ  "ـتؼٚب اجلٓؼٚد"د لظٚدة افٍَٓؼٚء ت لوؼع "ـتٚب اجلٓٚد"هذا احل  ٞ نلردك ادهْػ ت 

ْؼك ضر َتٚقد ؾّْٓؿ مـ  َ ف ـتؼٚب اجلٓؼٚد لجيًِؼف  ًؼ  احلؼٟ لؿٌؼؾ افٌٔقظؼٚت: ّق اجلٓؼٚد ؾٔؼف مً

افًٌؼؼؼؼٚدةد لمؼؼؼؼْٓؿ ـؼؼؼؼٚخلرؿل لادهؼؼؼؼْػ لؽؼؼؼؼرك:  ؼؼؼؼٗخر اجلٓؼؼؼؼٚد وػ اّخؼؼؼؼرد ؾٔجًِؼؼؼؼف مؼؼؼؼع افتكؼؼؼؼؾٚت 

 افقُئٜٔد ـٚحل لدد لاجلْٚ ٚتد لافَوٚء. 

ٕهٚ وػ ليل اّمرد ؾٕ٘ؼف ُ جيؼقز  ؼ لق وذٕؼفد ٔافعٍٜ يف ذل  اد لوذ ٚد لظَ ه مه : ّق اجلٓٚد مردك و را

 ذا ادقوع.ت ه "ـتٚب اجلٓٚد"لهذك هل مْٚشٌٜ لوع 

ًشؼؼؼئؾ نن اّظؼؼؼًمـ نؾوؼؼؼؾ   ♀نلـ حؼؼؼ  ٞ ؾٔؼؼؼف لهؼؼؼق حؼؼؼ  ٞ نيب هر ؼؼؼرة نق افٌْؼؼؼل 

ٔافتقسز عٍد أِهن  ظـ نؾوؾ افًٌؼٚداتد  "ـتٚب احلٟ"نل ت  "ـتٚب اجلٓٚد"ظٚدة  تُِؿ افًًِمء ت 

: نق نؾوؼؼؼؾ افًٌؼؼؼٚدات  تِؼؼؼػ  ؼؼؼٚختالؽ نحؼؼؼقاـ اّصؼؼؼخٚصد لاخؼؼؼتالؽ اّزمْؼؼؼٜد ؾٕ٘ؼؼؼف وذا العمهههي

ةى ؾ٘ق نؾوؾ ظٌٚدةى ًتًٍؾ ؾٔف مؼٚ ًذظؼٝد ؾٍؼل اّوؼحٜٔ ظؼذ شؼٌٔؾ ادثؼٚـ: نؾوؼؾ لج  لؿٝ ظٌٚد

 افًٌٚدات اّوحٜٔ لهُذا.

 جهادكتاب ال
 



 
469 

 

: ظؼذ نق مؼـ نؾوؼؾ افًٌؼٚدات اجلٓؼٚد ت شؼٌٔؾ ابد لهؼق ـؼذفؽ لُ صؼؽد ِرا احلدٖح ٖهدلٍا 

 ٞ ظؼؼـ : ظؼؼذ نق اجلٓؼؼٚد نؾوؼؼؾ مؼؼـ افر ؼؼٚطد لشؼؼٖٔتْٔٚ  ًؼؼ  ؿِٔؼؼؾ احلؼؼ ٔدههد اضههُتِدهَّ بّههرا احلههدٖح   

 افر ٚط.
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 اهلل: رحمه المصنفقال     
338-  ٟ ٟٗ ايٓداِع أؾطدٌ؟    ♀ قداٍ: ُضد٦ٌ زضدٍٛ اهلل       عٔ أبٞ ضدعٝد اخلددز أ

 ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.شرجؾ جيٚه  ت شٌٔؾ اب  ًمفف لًٍٕف» قاٍ:

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ؼؼؼؾَّ اب  هؼؼذا احلؼؼ  ٞ ؾٔؼؼف ؾوؼؼؼؾ اجلٓؼؼٚد ت شؼؼٌٔؾ جي ؼؼزَّ لي د لاجلٓؼؼٚد ت شؼؼٌٔؾ اب ٕقظؼؼٚق: مًْؼؼؼكه ظي

 ظٚف لخٚصد ؾٚفًٚف:  نّؾ ـؾ  ٚه ةىد لاخلٚص:  نّؾ ادَٚتِٜ لمٚ ت مًْٚهٚ ـٚفر ٚط. 

ّٞ عمههٜ ذلهه    : ؾَؼؼ  ذـؼؼر مجؼؼع مؼؼـ نهؼؼؾ افًِؼؼؿ نق اجلٓؼؼٚد افًؼؼٚف  ٖخؼؼذ  ًؼؼض نحُؼؼٚف اجلٓؼؼٚد ٔبٍهها

ؼؼؽي ت  َكٌ  ؼؼؼـ اشؼؼٌٔؾ اب ت افزـؼؼٚة ً ًىؼؼؼك ظْؼؼ  ؾَٓٚئْؼؼٚ حلؼؼ  ٞ اخلؼؼٚصد ؾًؼؼذ شؼؼٌٔؾ ادثؼؼٚـ: ؾؼؼؼ٘ق مي

ًًٔىؼؼقق مؼؼـ "احلؼؼٟ لافًّؼؼرة ت شؼؼٌٔؾ اب"ظٌؼؼٚس افؼؼذن  ر ؼؼ  احلؼؼٟ لافًّؼؼرةد ؿؼؼٚـ ا ؼؼـ ظٌؼؼٚس:  د ؾ

"ضٚفؼؼٛ افًِؼؼؿ ـؼؼذفؽ وذا خؼؼرج فىِؼؼٛ مكؼؼؽ افٌؼؼٚزند لافؼؼذن  ُؼؼقق ت شؼؼٌٔؾ ابد لت رلا ؼؼٜ 

 .افًِؿ ؾٕ٘ف ً ًىك ذفؽ"

ناؼ   ٘شؼْٚدى  ؼحٔح لـؼذفؽ ظْؼ  نيب داللد  ًؼْ ى  ؼحٔح نق افٌْؼل ل ْٚءه ظِٔف ؾَ  جٚء ظْؼ  

د لهذا   فْٚ ظذ نق ادَٚتِٜ شجٚه لا افٍُٚر  ٖمقافُؿ لننًٍُؿ لن ًْتُؿ» ؿٚـ: ♀

ؼؼْٚقد ؾٚفؼؼ ظقة وػ اب  ًد ؼؼؾَّ تُؼؼقق نيوؼؼٚ  ٚفًِؼؼٚق ـؼؼًم تُؼؼقق  ٚف جي ؼؼزَّ لي  رجؼؼك ؾٔٓؼؼٚ ؾوؼؼؾ هؼؼذا اجلٓؼؼٚد  ظي

ؼؼؾَّ لنجؼؼرك ظْؼؼ  اب  جي ؼؼزَّ لي ئؼؼفد ؾؼؼٚحلُؿ ظي د لاجلٓؼؼٚد ؿؼؼٚئؿ وػ ؿٔؼؼٚف افًؼؼٚظٜ حُّؼؼف ُ وؿٚمؼؼٜ ظْٔؼؼفد لفقا

  ٚؾى وػ ؿٔٚف افًٚظٜ.
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ر ؼٚط  ؼقف ت شؼٌٔؾ اب » قداٍ:  ♀ إٔ ايٓيب    ٚعٔ عجُإ بٔ عؿإ-330

ك  زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايرتَرٟ ٚايٓطا٥ٞ. ،شخرو مـ ن ػ  قف ؾًٔم شقا

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
: هؼؼق ا ؿٚمؼؼٜ ت افثٌؼؼر فتَق ؼؼٜ ادًؼؼِّغ  دشر ؼؼٚط  ؼؼقف» :♀ؿؼؼقـ افٌْؼؼل  افر ؼؼٚط ؿؼؼٚفقا

ؼٚد لافر ؼٚط مؼـ نؾوؼؾ افًٌؼٚدات ـؼًم  لفق مل  ُـ ؾٔف حراشٜد ؾ٘ق  ؼرد ا ؿٚمؼٜ ت افثٌؼر  ُؼقق ر ٚضه

   َٚتِٜهؾ افر ٚط نؾوؾ نف اد :لفُـ اختِػ دجٚء ت هذا احل  ٞ

لفُؼؼؼـ ادنؼؼؼٓقر ظْؼؼؼ  ؾَٓٚئْؼؼؼٚ نق  دنق افر ؼؼؼٚط نؾوؼؼؼؾ :اختؼؼؼٚر ا ؼؼؼـ ظّؼؼؼر لهؼؼؼق لجؼؼؼفو  ظؼؼؼذ ؿؼؼؼقفغ:

: وق نؿِف شٚظٜفادَٚتِٜ نؾوؾ  لنؿؾ افُؼًمـ  ؼقف لفِٔؼٜد لاٚمؼف  دألحٚد ٞ ادتَ مٜد لافر ٚطو ؿٚفقا

ؼؼؼٚ  ِٔؼؼؼٚفٔٓـ  د لنمؼؼؼٚ للرد ت ذفؼؼؼؽ حؼؼؼ  ٞ ظْؼؼؼ  نيب افنؼؼؼٔ  اّ ؼؼؼٌٓٚيد احؼؼؼتٟ  ؼؼؼف ناؼؼؼ دنر ًؼؼؼقق  قمه

ٜه فًِّؼِّغد لفؼق مؼـ  ؼٚب تنؼؼجًٔٓؿ مْتٓؼٚك ؾؼال حؼ  فؼفد لفؼذفؽ اشؼتً  حٛ ا ؿٚمؼؼٜ ت افثٌؼقر تَق ؼ

 لٕحق ذفؽ.
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
ر ٚط  ؼقفى لفِٔؼٜ خؼرو » ٜكٍٛ: ♀ قاٍ: مسعت زضٍٛ اهلل    عٔ ضًُإ-333

ـ ٌمؼظِٔؼف رزؿؼف لني  ني جؼرٌ لنً  دفلوق مؼٚت جؼرم ظِٔؼف ظِّؼف افؼذن ـؼٚق  ًِّؼ دمـ  ٔٚف صٓرى لؿٔٚمف

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد َٚطًِ. ،شافٍتَّٚق

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ًً  دهؼؼؼذا حؼؼؼ  ٞ ت ؾوؼؼؼؾ افر ؼؼؼٚط قؼؼؼ ػ ؾٔؼؼؼف ؿؼؼؼقة ا  ؼؼؼًمق لًخ لهؼؼؼذا  ؼؼؼ فْٚ ظؼؼؼذ نق افٌِؼؼؼ  وذا وؼؼؼ

فًؼ ل وفٔؼؼفد ننؼف مؼؼـ نؾوؼؼؾ تَق ؼؼٜ فًِّؼِّغد مؼؼع خنؼٜٔ وتٔؼؼٚق ا :ؾؼؼٚدرء وذا  َؼل ت ذفؼؼؽ افثٌؼر دظِٔؼف

ـى نل حراشؼؼؼٜد ؾؼؼؼ٘ق افر ؼؼؼٚط مؼؼؼـ نظيؼؼؼؿ افَر ؼؼؼٚتد لؾوؼؼؼؾ اب لاشؼؼؼعد ؾؼؼؼ٘ق  داّظؼؼؼًمـ لفؼؼؼق مل  َؼؼؼؿ  َتؼؼؼٚ

ا مؼؼؼؼـ اّظؼؼؼؼًمـ ؿؼؼؼؼ  تً  ط ـثؼؼؼؼره ِحؼؼؼؼؼ  ؼؼؼؼف مؼؼؼؼـ ؾوؼؼؼؼؾ ابد لفِنؼؼؼؼٔ  تَؼؼؼؼل افؼؼؼؼ  ـ ـؼؼؼؼالف ت اؿتوؼؼؼؼٚء افكؼؼؼؼا

ٜه ت ذف  ؽ.ادًتَٔؿ ت افهقر افتل تتًِؼ  ٚفر ٚط لاجلٓٚد افتل تُقق ظٚم
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
نؽٚر ظذ  ْل ادهىِؼ لهؼؿ ♀ ق افٌْلن» : ¶ عٔ عبد اهلل بٔ عُس-333

 ، زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ.شٓؿ لشٌك ذرارهيؿًَك ظذ املٚءد ؾَتؾ مَٚتِتي لق لننًٚمٓؿ تً ؽٚرُّ 

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

 دنن مٌؼؼؼرلرلقد مل  ًِّؼؼؼقا  ٘ؽٚرتؼؼؼؼف :لقلهؼؼؼؿ ؽؼؼؼٚرُّ  ♀ٌْؼؼؼل هؼؼؼذا احلؼؼؼ  ٞ ؾٔؼؼؼف نق اف

 ♀ؾَتؼؼؼؼؼؼؾ افٌْؼؼؼؼؼؼل  دمْؼؼؼؼؼؼغ نق  ؼؼؼؼؼؼٖتٔٓؿ نحؼؼؼؼؼؼ  لـٕٚؼؼؼؼؼؼٝ ننًؼؼؼؼؼؼٚمٓؿ ًتًؼؼؼؼؼؼَك ظؼؼؼؼؼؼذ املؼؼؼؼؼؼٚءد  ًْؼؼؼؼؼؼل 

لُ  ِؼؼؼؼؼزف  دتٌٔٔؼؼؼؼؼٝ افٍُؼؼؼؼؼٚر جيؼؼؼؼؼقز  ؼؼؼؼؼف  ظؼؼؼؼؼذ ننؼؼؼؼؼف َـّ  ٌ مَؼؼؼؼؼٚتِتٓؿد لشؼؼؼؼؼٌك ذرارهيؼؼؼؼؼؿد هؼؼؼؼؼذا احلؼؼؼؼؼ  ٞ اشؼؼؼؼؼتً 

.  وظالمٓؿ  ذفؽ وذا ـٕٚقا نهؾ حربى

ز ؿتؾ ادَٚتِٜد لشٌل افذرارن وذا ـٕٚقا مؼـ احلؼر ٔغ افؼذ ـ  ٔؼْٓؿ ل ْٔؼف : ؾٔف األوس الجاٌ٘ جقا

 نل ـٕٚقا ؿ  َٕوقا افًٓ . دحرب
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
مـ ؿتؼؾ ؿتؼٔاله فؼف ظِٔؼف  ْٔؼٜ ؾِؼف » قاٍ: ♀ إٔ ايٓيب    عٔ أبٞ قتان٠-333

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايػٝدإ. شفًٌ ِي شي 

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

ؼؾَّ هذا احل  ٞ  تًِؼ  ٚفٌّْٔؼٜد ؾؼ٘ق افؼذ ـ  َؼٚتِقق ت شؼٌٔؾ اب  جي ؼزَّ لي وذا ؽّْؼقا ؽّْٔؼٜ مؼـ  ظي

ؼؼ ًَّ ؼؼ :ِٛي افٍُؼؼٚرد مؼؼـ افٌّْٔؼؼٜ مؼؼٚ ً ًؼؼّك  ٚف ًَّ ٛ  نؼؼّؾ ِي لهؼؼق افٌِؼؼٚس افؼؼذن  ُؼؼقق ظؼؼذ ادَتؼؼقـد لاف

 ٍَّ ل نّؾ دا تؼف افتؼل ـؼٚق  :ـذفؽد  ؾ ؿٚفقا لشالحف  دفد لحزامفثق فد ل نّؾ ظًممتفد ل نّؾ ًخ

  رـٌٓٚ وذا ًؿتؾ لهق ظِٔٓٚ.

ؼؼؼؼ ًَّ ؼؼؼؼِي هؼؼؼؼذا اف ًي ؼؼؼؼٛ  َؼؼؼؼقـ افًِؼؼؼؼًمء  ؼؼؼؼرج مؼؼؼؼـ افٌّْٔؼؼؼؼٜد ؾؼؼؼؼال ً َ َّّ سد لوٕؼؼؼؼًم  ُؼؼؼؼقق افًؼؼؼؼِٛ ؿ لُ ً 

ؼٚتي  افٍَٓؼٚء ؿؼ  ؽؼرر  ًٍْؼف  ؼٖق ؿي  ًٍْؼفد نل ـؼًم ظؼزَّ  ف ؿ  ؽرَّ ِي ٚتٌ فَِٚتؾ  ؼط نق  ُقق ؿي  ف ت مٌؼٚرزة ِي

ؼ لٕحقهٚد ًَّ ٚ مؼثخـ اجلؼراح ؾَتِؼفد ؾٍؼل هؼذك احلٚفؼٜ  ًؼتحًؼ ذفؼؽ اف ٛد ِي ُ نق لج ك  ًْل  رلحه

فؼٔس هؼذا مؼـ  ؼٚب " :ؾَٔقـ دلاملٚـ افذن مًف دوذا ـٚق ؿ  ؽرر  ًٍْف ت هذك احلٚفٜد لنمٚ خّٔتف

 ًَّ َّّ  دِٛي اف ًٔخ  ."سلوًٕم   خؾ ت افٌّْٜٔ ؾ

ا ظرؾْؼؼؼٚ مؼؼؼـ ؿتؼؼؼؾ ؿتؼؼؼٔاله مًْؼؼؼك ذفؼؼؼؽ فؼؼؼٔس ظؼؼؼذ شؼؼؼٌٔ ؼؼؼٚتي لوٕؼؼؼًم وذا ـؼؼؼٚق ؿؼؼؼ  ؿي  دؾ ا ضؼؼؼالؾوذه ف ظؼؼؼذ ِي

د  ٚفٌْٔؼٜ ظؼذ ادنؼٓقر ظْؼ  ؾَٓٚئْؼٚ شفؼف ظِٔؼف  ْٔؼٜ» :ـٌّؼٚرزة لٕحقهؼٚد لؿقفؼف دشٌٔؾ مقاجٜٓ د ادؼرا

  .نق  ٖيت  نٚه  ـ

لؿٔؼؼؼؾ: ننؼؼؼف ً ُتٍؼؼؼك  نؼؼؼٚه ى لاحؼؼؼ د لهؼؼؼذا هؼؼؼق طؼؼؼٚهر حؼؼؼ  ٞ نيب ؿتؼؼؼٚدة ؾٕ٘ؼؼؼف ؿؼؼؼ  صؼؼؼٓ  فؼؼؼف صؼؼؼٚه و 

ٚػي تي ♫ لاح د لفذفؽ ؿٚـ افزرـق  ٔوهَ دٕاعهد   احلؼ  ٞ  ؼ ـ ظِٔؼفد  : لهذا اّ قب ؾؼ٘قَّ ًي

  .ؾٕ٘ف ً رجح  ٚف فٔؾ داف ُفٜ ظذ احلُؿ : ننف وذا ـٚق احل  ٞ سحيهٚ تالبجٗح عٍد فقّاٍٟا
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د لهذا ادىٌقع فٔس هق افتذـرة ُ ـ "افتذـرة"ح  ف مجٚظٜ ـٚ ـ ظٌ لس ت لهذا افذن رجَّ 

لمل  ؼؼرجح  د ؼؼٚحٛ افًّؼؼ ة ؾٕ٘ؼؼف رجؼؼح  ٚفؼؼ فٔؾ "افًّؼؼ ة"ل ظٌؼؼ لس افؼؼذن  ْٔؼؼٝ ظِٔؼؼف افسجؼؼٔحد

  َقـ اّـثر نل  ٚدْهقصد لذـرت مـ تًِِٔف مٚ ذـرك افزرـق.
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
 :-ٕنَسيف ّٜٛ ذٟ َق -أْ٘ قاٍ    عٔ ض١ًُ بٔ األنٛع-333

ٚشّٓغ شٓؿ افٍٚرس لشٓؿ افراجؾد ؾجًًّٓم يل مج ♀نظىٚي رشقـ اب »  ًه  شٔ

 زٚاٙ َطًِ.
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
نظىؼؼؼؼؼؼؼٚك شؼؼؼؼؼؼؼّٓغد شؼؼؼؼؼؼؼٓؿ  ♀شؼؼؼؼؼؼؼِّٜ ؿؼؼؼؼؼؼؼٚـ: نق افٌْؼؼؼؼؼؼؼل  ♀ؾٔؼؼؼؼؼؼؼف نق افٌْؼؼؼؼؼؼؼل 

ؼؼٚد     افٍؼؼٚرس لشؼؼٓؿ افراجؼؼؾد ؾجًّٓؼؼًم فؼؼف ًه ْ  مجٔ نق فٍِؼؼٚرس  :ِٔههرا احلههدٖح يف وههَ الفقهه

شؼؼؼّٓغ د ٜ شؼؼؼٓٚفشؼؼّٓغد لفِراجؼؼؼؾ شؼؼٓؿو لاحؼؼؼ  ؾّؼؼـ ـؼؼؼٚق ؿؼؼ  ؽؼؼؼزم ظؼؼذ ؾؼؼؼرس ؾٕ٘ؼؼف ً ًىؼؼؼك ثالثؼؼ

 فٍِرسد لشٓؿ فف لح ك.

لوق ؿٚتؼؼؾ  ٍؼؼرسى دلق ًٍٕؼؼف ؾًمفؼؼؽ افٍؼؼرس  ًؼؼتحؼ شؼؼّٓغد شؼؼِّٜ  ؼؼـ اّـؼؼقع مجؼؼع فؼؼف افٌْؼؼل 

هؼؼذك اّشؼؼٓؿ ـِٓؼؼٚد ؾٖخؼؼذ شؼؼٓؿ افٍؼؼٚرٌس لشؼؼٓؿ افراجؼؼؾد لهؼؼذا مؼؼـ  ؼؼٚب افتٍْٔؼؼؾ  ♀

ٞ لفؼؼٔس مؼؼـ  ؼؼٚب ؿًؼؼّٜ افٌّْٔؼؼٜد  ؼؼْي ٕؼؼف جيؼؼقز فؼؼقيل اّمؼؼر نق  ً و": ٔلههرل  دههاه العمىهها د ل ًؼؼتحؼ ؾ"ٍد

 لفق مل  ُـ ؾٔف ذط. دا افتٍْٔؾد مـ ـٍك ادٗمْغ ذب 

 )المتن(
ؾكتًدت ضدبع١ أبٝدات بٝددٟ     "أْد٘ غدص٣ َدع أبدٞ بهدٍس قداٍ:       :    ٚعٔ ض١ًُ بدٔ األندٛع  -332

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚأبٛ ناٚٚن ٚايٓطا٥ٞ. ،ًين أبٛ بهٍس اَسأ٠"ؾٓؿَّ
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
 دد لهذا  ٌْْل ظِٔف ن ؾ مـ ن قـ افٍَؼف ♀ـٚق هذا افقاؿع ت ظٓ  افٌْل هذا ل

هؼؾ  ُؼقق حجؼٜ نف ُ   ْؼٚءه ظؼذ نق ؿؼقـ  ♀لهل مًٖ ٜ ؾًؾ افهحٚيب ت ظٓؼ  افٌْؼل 

  .هق حجٜ ♀افهحٚيب  ً  افٌْل 
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ٜه وُ وذا ظِؿ  ف افٌْل  :فالهخٗح ♀لنمٚ ت ظٓ  افٌْل  ننف ُ  ُقق حج

 ىًِف  ♀ّق افٌْل  :ٕف ًحجٜو :ٚ وذا مل  ًِؿ  فد ؾَٔؾكد لنملنؿرَّ  ♀

 ♀ننف فٔس  حجٜ وُ نق  ًِؿ لً َْؾ فْٚ نق افٌْل  :ٔالهٕابافقحل ظذ ؾًِٓؿد 

ًِفد لهذا اّمر  ٌِْٚ نل جٚء نق افٌْل  ٌّ  ظِؿ  ف. ♀ظ

 ٍَّ ٜى ٕ     قعؾ شِّٜ  ـ اّـهذا نيوٚ متًِؼ  ٚفتٍْٔؾد ؾ٘ق ن ٚ  ُر ملٚ ـٚق نمرها ظذ ه 

 َِّ ة ؾّ  ُٓٚ.امرن

 

ػ   ػ   ػ   ػ 
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
 دجًؼؼؼؼؾ فٍِؼؼؼؼرس شؼؼؼؼّٓغ ♀نق رشؼؼؼؼقـ اب » :¶ ٚعددددٔ ابددددٔ عُددددس -339

 .شلفهٚحٌف شًٓمه 

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
ًي  دنق افٌّْٜٔ  ً  افتخّٔس :دٖح فْٗاحلِرا  ا ؿ افٌّْٜٔ فِذ ـ صٓ للوصٚرة اخلّس ًتَ

ُه نل ؽرهؿ  ـ حي افقاؿًٜ ءه ـٕٚقا رجٚ  .افقاؿًٜ لؿٚتِقهٚد شقا

اد لافٍؼرس  ًؼتحؼ شؼّٓغد ؾّؼـ ؿٚتؼؾ ٔكٗفٗٛ دطىتّا ٌقٕه : نق افراجؾ  ًتحؼ شًٓمه لاح ه

  .ظذ ؾرسى اشتحؼ ثالثٜ نشٓؿد لمـ ؿٚتؾ ؾرشف اشتحؼ شّٓغ

ٓي  ؼؼؼٚ ظر ٔؼؼؼٜدلمؼؼؼـ ذط افٍؼؼؼرس افتؼؼؼل ً ًؼؼؼ ؾؼؼؼ٘ق ـٕٚؼؼؼٝ افٍؼؼؼرس ؽؼؼؼر  ؿ هلؼؼؼٚ شؼؼؼّٓغد نق تُؼؼؼقق ؾرشه

اد نن دظر ٜٔ ٓي  :نل ـٕٚٝ و اله ؾ٘ ٚ ُ تًتحؼ وُ شًٓمه لاح ه اً ً  .ؿ فهٚحٌٓٚ شًٓمه لاح ه
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 اهلل: رحمه المصنفقال 
 ٖادٗمْؼقق تتُٚؾؼ» قداٍ:  ♀ : إٔ زضدٍٛ اهلل    عٔ عًٞ بدٔ أبدٞ  ايد    -333

 د ٚأبٛ ناٚٚن ٚايٓطا٥ٞ.زٚاٙ اإلَاّ أمح ،شدمٚئٓؿ ل ًًك  ذمتٓؿ ندٕٚهؿ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
 ٗنق  ًوؼؼٓؿ ـٍؼؼ :نن دشادٗمْؼؼقق تتُٚؾؼؼٖ دمؼؼٚئٓؿ» :ت هؼؼذا احلؼؼ  ٞ ♀ؿؼؼقـ افٌْؼؼل 

د مٓؼؼؼًم اختٍِؼؼؼٝ نل ؼؼؼٚؾٓؿد ؾٚفهؼؼؼٌر وذا جْؼؼؼك ظؼؼؼذ ـٌؼؼؼر نل ظًُؼؼؼف ً َؼؼؼًٚد  ؼؼؼفد ضًٌؼؼؼٚ افهؼؼؼٌر  فؼؼؼًٌضى

ؼؼٚد ؾٕ٘ؼؼف ُ  ٌه د وذا ـؼؼٚق  ٚف ً َؼؼٚد مؼؼـ ـؼؼٚق دلق افٌِؼؼقغد وذا ظّؼؼ  افهؼؼٌل خىؼؼٖد ـؼؼًم نق مؼؼـ جْؼؼٚ ظؼؼذ ادًؼؼرا

 .َٚد  فد لنمٚ ادجْقق وذا ؿتؾ ؽرك ؾال ً َٚدد وذ ظًّ  ادجْقق خىٖ ـًم تًِّقق ْققى ؾٕ٘ف  ً 

ؾٕ٘ف ُ ؾؼرؾد وذ ادًؼِّقق  دنل ننثك دنل جْٚ ظذ ذـرى  دنل ظذ ؾَرى  دلـذفؽ مـ جْٚ ظذ ؽْلٍّ 

د  ٚفذمؼٜ هْؼٚ دشذمتٓؿ ندٕٚهؿ ل ًًك » :♀ؿٚـ افٌْل  تتُٚؾٖ دمٚئٓؿد افًٓؼ د ُ  :ادرا

 ظَ  افذمٜ.

ّٞ عمٜ ذل  لفق ـٚق افذن نظىٚك  د: ؾ٘ق مـ نظىك ظٓ  اّمٚق فُٚؾرى ؾَ  ثٌٝ فف اّمٚقٔبٍا

ٔب  د نل ـٚق  ٌ ةه ًتثْكد لافهٌل نيوٚ مً  ٘مجٚعى  ٕ٘فؾ :ٚ ظذ نح  افَقفغد لنمٚ ادجْققاّمٚق امرن

ؾ٘ق ذمتٓٚ مٌَقفٜد لؿ  ؿٚـ افٌْل  :لنمٚ ادرنةد ًتثْك ٘مجٚع افهٌر مً  وٕف :ذفؽ ؿٔؾـ

 .ش ٚ نف هٕٚ  ؿ  نجرٕٚ مـ نجرٌت » :♀
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 
ًىؼك افْؼٚس فؼق  ً » قداٍ:  ♀، إٔ زضدٍٛ اهلل  ¶ عٔ عبد اهلل بٔ عباٍع-333

زٚاٙ اإلَداّ أمحدد    ،شظك ظِٔؼفنمقاهلؿد لفُـ افّٔؼغ ظؼذ ادؼ َّ ظك ٕٚس دمٚء رجٚـ ل  ظقاهؿ ُدَّ 

 ٚايػٝدإ.
                   

ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
هؼؼؼؼؼؼق افٍهؼؼؼؼؼؼؾ  ؼؼؼؼؼؼغ  "ـتؼؼؼؼؼؼٚب افَوؼؼؼؼؼؼٚء" د ل"ـتؼؼؼؼؼؼٚب افَوؼؼؼؼؼؼٚء"هؼؼؼؼؼؼذا احلؼؼؼؼؼؼ  ٞ نلردك ادهؼؼؼؼؼؼْػ ت 

حُؼؿ افَؼٚيض  ُؼقق اخلهقمٚتد لا فزاف  ٚد ؾٓق ؾهؾو لوفزافد ُ    مـ اجلّع  غ اّمر ـد ؾ

ِٚزٌ مً     .مه

 ْ ظؼك ٕؼٚس فؼق  ًىؼك افْؼٚس  ؼ ظقاهؿ ُدَّ »هؼق حؼ  ٞ ا ؼـ ظٌؼٚس:  :ٔاألهن يف ِرا الكتاب كمه

د وذ و: ♀د ت هذا احلؼ  ٞ  َؼقـ افٌْؼل شدمٚء رجٚـ لنمقاهلؿ ٕؼف ُ ًتٌَؼؾ افؼ ظقة  ؼردةه

ّٞ عمههٜ ذ  ِؼؼزف مؼؼـ افًؼؼ ف افًؼؼ فد وذ ُ  ِؼؼزف مؼؼـ دظؼؼقاهؿ وظىؼؼٚءهؿ احلَؼؼقؾد  ؾِٔؼؼزف ظؼؼ ف  :لهه ٔبٍهها

ؼؼ َي ف ن ؼؼؿ  ًؼؼتحَقق اف د ؾؼؼال ٌَٕؼؼؾ دظؼؼقاهؿ دقي ؿٌؼؼقـ افؼؼ ظقم ادجؼؼردةد وذ ؿؼؼ   ؼؼٍ ظل ًننؼؼٚسو دمؼؼٚء نؿؼؼقا

لفُؼؼـ افّٔؼؼغ »: ♀ظقق نمؼؼقاهلؿد ؾُؼؼذفؽ ُ ٌَِٕؼؼف وُ  ٌْٔؼؼٜد ؿؼؼٚـ افٌْؼؼل وُ  ٌْٔؼؼٜد ل ؼؼ َّ 

 ك ظِٔف.ظي لهق اد َّ  شننُرل لافّٔغ ظذ مـ ظٌ لفُـ افٌْٜٔ ظذ اد َّ » :لت فٍظى  دشظك ظِٔفظذ اد َّ 

 ظْ ٕٚ هْٚ مًٚئؾ:

ُٖفس  بني افدع٘ ٔافدعٜ عمْٗ؟   افطألٛ األٔىل: كٗف 

 قضاءكتاب ال
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ؼ :لظٌ ؾَٔؾ وق ادؼ َّ  دّهؾ افًِؿ ؾٔٓٚ ؿقاظ  ك ظِٔؼف وذا تؼرؿ ظي رؿ ًتؼرؿد  ٔؼًْم ادؼ َّ هؼق افؼذن وذا تي

 مل ً سؿد لهل مـ نهؿ افَقاظ .

د  ٚفٌْٔؼؼٜل هؼؼق ادىظٌ : نق ادؼؼ َّ افطههألٛ الجاٌٗههٛ صؼؼٚه  ـد وق ـؼؼٚق مؼؼـ  :ِؼؼقب  ٘ؿٚمؼؼٜ افٌْٔؼٜد لادؼؼرا

تٚقد نل صٚه و ل ّؼغ وذا ـؼٚق  :َه   ٚ املٚـد نل صٚه  ـاّمقر افتل ُ  ً  رجِغد نل رجؾ لامرن

   .لهذك هل افٌْٜٔد نل مٚ  َقف مَٚف املٚـ دمـ اّمقر املٚفٜٔ

َؼؼؼؾ اّمؼؼؼر وػ ادؼؼؼ َّ  ًٕ ك ظِٔؼؼؼف  ؼؼؼٖق حيِؼؼؼػد ظي ر ادؼؼؼ َّ لًنٌمؼؼؼ دظِٔؼؼؼفك ظي ؾؼؼؼ٘ق ظجؼؼؼز ظؼؼؼـ ا تٔؼؼؼٚق  ٚفٌْٔؼؼؼٜد 

لمل  دؾؼؼ٘ق حِؼؼػ شؼؼَىٝ افؼؼ ظقم دلظٌ لهؼؼذك تًؼؼّك  ّؼؼغ ا ُٕؼؼٚرد نن وُٕؼؼٚر نق هؼؼذا احلؼؼؼ فِّؼؼ َّ 

 ك ظِٔف ظـ افّٔغد ّهؾ افًِؿ مًُِٚق:ظي لد لوق ُٕؾ اد َّ ظٌ  ثٌٝ احلؼ فِّ َّ 

 لهق ؿقـ ادتٖخر ـ. ُقـدل  ٚفْظٌ ؾَٔؾ: وٕف  ثٌٝ احلؼ فِّ د 

ل ظؼؼؼذ اشؼؼؼتحَٚؿف احلؼؼؼؼد وذ افّٔؼؼؼغ ظْؼؼؼ هؿ ظٌ ؾٔحِؼؼؼػ ادؼؼؼ َّ  دلظٌ وػ ادؼؼؼ َّ  وق افّٔؼؼؼغ ًتؼؼؼردُّ  لؿٔؼؼؼؾ:

ٚد لوًٕم ت جٕٚٛ نؿقم ادت اظٔغ َه  .فًٔٝ ت جٕٚٛ اد ظك ظِٔف مىِ

افّٔغ »ؿؼٚـ:  ♀ؾتًُّقا  يٚهر احل  ٞد ؾٍل احل  ٞ نق افٌْل  :ٔأوا افتأخسُٔ

ٜ ـًم تَ ف مًْٚظٌ اد َّ َْؾ وػ د لُ تً شك ظِٔفظي ظذ اد َّ  ٚمي ًي َي ؾتُقق مًتثْٚة مـ افَٚظ ة  دك وُ ت اف

 .افُِٜٔ

لفُؼؼؼؼؼؼـ ظؼؼؼؼؼؼذ افرلا ؼؼؼؼؼؼٜ افثٕٚٔؼؼؼؼؼؼٜ افتؼؼؼؼؼؼل ظِٔٓؼؼؼؼؼؼٚ افَوؼؼؼؼؼؼٚء: نق افّٔؼؼؼؼؼؼغ ت جٕٚؼؼؼؼؼؼٛ نؿؼؼؼؼؼؼقم ادتؼؼؼؼؼؼ اظٔغد 

 دك ظِٔؼؼؼؼف ؾٔحِؼؼؼؼػظي نق اّؿؼؼؼؼقم هؼؼؼؼق ادؼؼؼؼ َّ  :ق احلؼؼؼؼ  ٞ خؼؼؼؼرج  ؼؼؼؼرج افٌٚفؼؼؼؼٛد ؾٚفٌٚفؼؼؼؼٛو :ؾَٔقفؼؼؼؼقق

ا مؼؼٚ  ُْؼؼؾد ؾحْٔ افّٔؼؼغ  ف ثٌؼؼٝ ظِٔؼؼف هؼؼذا احلؼؼؼد نل  ثٌؼؼٝ احلؼؼؼ فؼؼف نل ظِٔؼؼف  ْؼؼٚءه ظؼؼذ ؿٌقفؼؼ ئؼؼذى لٕؼؼٚدره

 لوُٕٚرك هلٚ.
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 اهلل: رحمه المصنفقال 

 

أّ حيٝددٞ ابٓدد١ أبددٞ إٜٗددإب، ؾذددا٤ت أَدد١   ُتقدداٍ: تصِٚددد    عددٔ عكبدد١ بددٔ احلددازخ -338

ـٔؼػ لؿؼ  زظّؼٝ » ؾكداٍ:  ♀ ؾكايت: قد أزضدعتهُا، ؾدرنست ذيدو يسضدٍٛ اهلل     ،ضٛنا٤

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد ٚايبدازٟ. ،شذفؽ  ؾْٓٚك ظْٓٚ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ
ّق احلُؼؼؿ  ٌْْؼؼل  :نلردك افًِؼؼًمء ت  خؼؼر ن ؼؼقاب افٍَؼؼف "ـتؼؼٚب افنؼؼٓٚدات"هؼؼق لهؼؼذا افُتؼؼٚب 

 .ظذ افنٓٚدة

ٜه ت ترتٔؼٛ افُتؼٛ ؿؼٚـ: ً ؼتؿ افُتؼ ُه ل ًض نهؾ افًِؿ ذـر ُٕتؼ  ؼٖق  ؼتؿ  دٚب  ٚفنؼٓٚدة تٍؼٚك

ؼؾَّ اب  جي زَّ لي نق مؼـ ـؼٚق  خؼر ـالمؼف مؼـ افؼ ٕٔٚ »فًٌِؼ  حٔٚتؼف  ٚفنؼٓٚدتغد لؿؼ  جؼٚء ت احلؼ  ٞ:  ظي

  .شصٓٚدة نق ُ وح وُ اب دخؾ اجلْٜ

د  ٚفنؼؼؼؼؼٓٚدات هْؼؼؼؼؼٚ ق افنؼؼؼؼؼٓٚدة حّؼؼؼؼؼؾو و"نن افنؼؼؼؼؼٓٚدة نمؼؼؼؼؼٚف افَؼؼؼؼؼٚيضد لافًِؼؼؼؼؼًمء  َقفؼؼؼؼؼقق:  :ادؼؼؼؼؼرا

لاّداء  ُؼؼؼقق نمؼؼؼٚف افَؼؼؼٚيضد لت حؼؼؼٚـ نداء افنؼؼؼٓٚدة  دنل ت ؽرهؼؼؼٚ دؾ ت افًَؼؼؼقدؾٚفتحّؼؼؼ دلنداء"

ؼٚ: ؼٚ متْقظه ل ْؼؼٚءه ظِٔؼف  تِؼػ افًؼ دد ؾّؼـ افنؼٓٚدات مؼٚ ً نؼؼسط  دؾؼ٘ق ادنؼٓقد ظِٔؼف  تِؼػ اختالؾه

مؼٚ ً نؼسط صؼٚه اقد لمْؼف مؼٚ ً نؼسط نؿؼؾد ؾْٖخؼذك  ؿلمؼْٓ ثالثؼٜد مؼٚ  نؼسط ؾٔؼف ؿؾٔف نر ًٜد لمْٓ

 ظٜ  ًم  ًّح  ف افقؿٝ.ٌٔؾ افنُّ ظذ ش

ؼ :زجهاهٍ  ٛفالهرٙ ٖػهبي فٗهْ أزبعهه    ِد ؼؼ :قاطهؼق افنؼٓٚدة ظؼذ افزٕؼٚد نل افنؼٓٚدة ظؼذ اف َِّ قاط ّق اف

 ظذ ادنٓقر مِحؼ  ٚفزٕٚ.

 كتاب الشهادات
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 ٘ لهؼق ـؼؾ مؼٚ  :ؿؼٚفقا  : مؼٚ ً نؼسط ؾٔؼف صؼٚه اق رجؼالقد لُ ً ٌَؼؾ ؾٔؼف ؽؼر افرجؼٚـداألوس الجهاٌ

ُه ـٚق ؽر مٚ ً نسط ؾٔف نر  ا  ف املٚـد وذا ـٚق ادنٓقد ظِٔف فٔس مٚ لفٔس  دًٜد لمٚ فٔس مَهقده

ا   .ؾال    مـ صٚه  ـ رجِغ داملٚـ ففمَهقده

شؼٚئر احلؼ لدد ـٚفنؼؿٜ لاحلرا ؼٜد لافؼؼبد لمْٓؼٚ ـؼذفؽ افنؼٓٚدة ظؼذ افُْؼٚحد  :ٔوجاه ذل 

ُه لُ ً َه   ف  :لافىالؾ لؽركد ؾال    مـ صٓٚدة رجِغ  املٚـ.ّنف فٔس مٚ

: مٚ  ِزف ؾٔف ثالثٜ رجٚـد لهق افنٓٚدة ظذ ا ظًٚر  ً  افٌْؼكد ؾٕ٘ؼف فُؼل  ثٌؼٝ األوس الجالح

ٔبؼ ًنو نق ادرء مً  ك ٚد ؾؼال  ثٌؼٝ وظًؼٚرً ؾتَْىع ادىٚفٌٜ ظْفد لُ حًيٌس حٌس اشتيٓٚرى  ً مٚ ـٚق ؽْ

 مـ ؿقمف ننف نظن  ً  ؽْك. ٚوُ  نٓٚدة ثالثٜ رجٚـ مـ ذلن احلج

ُه نل  :: مٚ ً ُتٍك ؾٔف  نؼٓٚدة رجؼؾى لامؼرنتغد ؾَْؼقـالساب األوس  ـؼؾ مؼٚ ـؼٚق ادنؼٓقد ظِٔؼف مؼٚ

 نل رجؾو لامرنتغ. دً َه   ف املٚـد ؾٍُٔل ؾٔف صٓٚدة رجِغ

ؾَّ ؿقـ اب  :لدفِٔف جي زَّ لي ِتَاِن  } ظي
َ
ًْ َُْسَُٔا رَُجيَْيِ فَسَُجٌو َواْمَسَ َ  .[282]افٌَرة:  {فَإِْن ل

 ٌِؼؼؼٝ ؾٔؼؼؼف صؼؼؼٓٚدة رجؼؼؼؾى : مؼؼؼٚ ً ُتٍؼؼؼك ؾٔؼؼؼف  نؼؼؼٚه  ل ّؼؼؼغ ادؼؼؼ ظلد لهؼؼؼق مؼؼؼٚ ؿً اوطهههٛاحلالهههٛ اخل

 لامرنتغد لشٖٔتْٔٚ وق صٚء اب ت ح  ٞ ا ـ ظٌٚس.

ة لاحؼ ةد لهؼق مؼٚ ُ  ىِؼع ظِٔؼف وُ  د: مٚ ً ُتٍك ؾٔؼف  نؼٓٚدة رجؼؾى لاحؼ ى األوس الطادع نل امؼرن

ٌهٚد ؿٚفقا لؽٚفٌف مـ  ٚب ا خٌٚر.  افًْٚء ؽٚف

مؼٚ ً ٌَؼؾ ؾٔؼف صؼٓٚدة امؼرنتغد ؾَؼ   :لهؼق ظؼذ افرلا ؼٜ افثٕٚٔؼٜ لفؼٔس ظؼذ افرلا ؼٜ اّلػ: الطاب 

ٌَؼؼؾ صؼؼٓٚدة امؼؼرنتغ مؼؼع  ّؼؼؼغ حى ت افُْؼؼٝ ظؼؼـ صؼؼٔخف افنؼؼٔ  تَؼؼؼل افؼؼ  ـ ننؼؼف ؿؼؼٚـ:  ً ِؼؼَٕؼؼؾ ا ؼؼـ ًمٍ

ادؼؼؼؼ ظل ؾؼؼؼؼًٔم صؼؼؼؼٓ ٕٚ ظؼؼؼؼذ مؼؼؼؼٚ رنيؼؼؼؼـ  ٖ هؼؼؼؼٚرهـد ُ مؼؼؼؼٚ شؼؼؼؼًّـ  ؼؼؼؼ ذا ـ مؼؼؼؼـ افًَؼؼؼؼقد لٕحقهؼؼؼؼٚد ؾِؼؼؼؼق 

ٜى نل ٕحق ذفؽظذ جٌ  صٓ ت ًٕٚءو  ٚ دْٚ  َه ّ ٚ صٓٚدة ظذ مٚ ن كقد ُ  :ؾًتٌَؾ صٓٚدة افًْٚء مىِ

 ؾحغ ذفؽ ًٕرؽ افً د. دُ ت مٚ ندرــ  ٚفَٔغ دمٚ ظذ شًّـد لافًْٔٚق  ُقق ت افًًمعٌ 
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    ا ْؼؼؼٜ نيب وهيؼؼؼٚبى تزلجٓؼؼؼٚ ظٌَؼؼؼٜ كنق نف حئؼؼؼ :هؼؼؼذا احلؼؼؼ  ٞ حؼؼؼ  ٞ ظٌَؼؼؼٜ  ؼؼؼـ ظؼؼؼٚمر ؾٔؼؼؼف

ؼؼؼ ؼؼؼٜ نن  ِقـؼؼؼٜدداءٜو شؼؼؼقؾجؼؼؼٚءت نمي ؾنؼؼؼٓ ت  ٖ ؼؼؼٚ ؿؼؼؼ  نروؼؼؼًٝد ؿؼؼؼٚـ  دؾَٚفؼؼؼٝ: ؿؼؼؼ  نروؼؼؼًتًُم د نمي

  .شـٔػ لؿ  زظّٝ ذفؽ» ظٌَٜ: ؾذـرت ذفؽ فرشقـ اب ؾَٚـ:

لمْؼف افروؼٚظٜد  دننف  ٌَؾ صٓٚدة صخصى لاح  ؾًٔم ُ  ىِع ظِٔف وُ افًْؼٚء :ِرا احلدٖح فْٗ

ـى  ٖنف  ٚ ُ  ىِع ظِٔف وُ افًْٚء    .ظذ ؿق

 ننف دفٔؾ ظذ ؿٌقـ صٓٚدة ادِّقؿد لهذا ظذ خالؽ منٓقر نا . :ٔفْٗ

ؼؼؼٚ  ؼؼؼ ـ ظؼؼؼذ ننؼؼؼف ومجؼؼؼٚع     ناؼؼؼ  ظؼؼؼذ ؿٌقفؼؼؼفد  ؼؼؼؾ ؿؼؼؼ  َٕؼؼؼؾ ننؼؼؼس نق ٕؼؼؼصَّ  :ٔالعجٗهههب ـالمه

ؼٚ فَؼقـ مجؼٚهر نهؼؾ افًِؼؿ:  :ٔلهرل  فهإُ الههخٗح   افهحٚ ٜ ظذ ؿٌقـ صٓٚدة افًٌ  ادِّقؿد  خالؾه

ؼؼؼؼؼؾَّ  ِؼؼؼؼؼقؿ ل ؼؼؼؼؼغ احلًؼؼؼؼؼرد لؿؼؼؼؼؼقـ اب نق ادِّؼؼؼؼقؿ ًتٌَؼؼؼؼؼؾ صؼؼؼؼؼٓٚدتفد لُ ؾؼؼؼؼؼرؾ  ؼؼؼؼؼغ  جي ؼؼؼؼؼزَّ لي َْ } :ظي ٌِووووو
 ًْ َـّ  د فٍظ افرجؼؾ[282]افٌَرة:  {رَِجاىُِس ؼٚ  نؼّؾ احلؼر لافَؼ ًه د ظؼذ ـؼالف مجؼٚهر اّ ؼقفٔغد م

ؼؼ  د ل"مْٓؼؼٚج افٌٔوؼؼٚلن"ٚ  ؼؼّٚحرار دلق افًٌٔؼؼ د لهؼؼذك ادًؼؼٖ ٜ منؼؼٓقرة مؼؼذـقرة ت لفؼؼٔس خٚ ب

 .ٛ" تك ا ـ احلٚج"
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 اهلل: رحمه مصنفالقال 
ؿٙؼؼؼؼ  نؼؼؼؼٚه ى  ♀نق رشؼؼؼؼقـ اب »: ¶ عددددٔ عبددددد اهلل ابددددٔ عبدددداع -333

 زٚاٙ اإلَاّ أمحد َٚطًِ. ،شل ّغ

                   
ارحقال   وفقه اهلل: الشَّ

:   ـ ظذ ننف جيقز فَِٚيض نق  َيض  نٚه ى لاحؼ ى ¶هذا احل  ٞ ح  ٞ ا ـ ظٌٚس 

اظٌ ل مؼؼع  ّؼؼغ ادؼؼ َّ ظٌ فِّؼؼ َّ  َ د نن  ّؼؼغ ادؼؼ ظلد شل ّؼؼغ» :ؾَقفؼؼف لد وذه نق  :ٔافػههّٕز عٍههد افتههأخسٖ

   ّغ اد ظل ُ ًتٌَؾ وُ ت مقوًغ نل ثالثٜ:

ٜد لتَ مٝ مًْٚافٕض  األٔه ٚمي ًي َي : د: ظْ  اف  و ٚ ظذ خالؽ افَٔٚس. لؿٚفقا

ٜه فِنٚه افٕض  الجاٌ٘ٔ ّٞ عمٜ ِٔنٚه د فؾِؿ حًيُؿ  ٚفّٔغ ًٍٕٓٚد لوًٕم تَق ٜ  د: تَق  بٍا

 .ؾٌر هذ ـ ادقوًغ ُ ًتَْؾ افّٔغ فِّ ظلد فِح  ٞ ادتَ ف افذن ذـرٕٚك ؿٌؾ ذفؽ :ذل 

نق افّٔؼؼغ تُؼؼقق ت نؿؼؼقم جٕٚؼؼٛ ادتؼؼ اظٔغد ؾحٔؼؼٞ لجؼؼ ت ؿر ْؼؼٜ لفؼؼق  ":السٔاٖههٛ الجاٌٗههٛٔ

ف ـٕٚٝ صٓٚدة رجؾى لاح ى نل صٓٚدة امرنة لاح ةىد ؾحٔٞ لج ت ؿر ْٜ ت ـ ظذ ثٌقت احلؼد ؾٕ٘

  ."جيقز فَِٚيض نق حيُؿ  ٚحلؼ مع  ّغ اد ظل

 ٘ لؽرهؼؼٚ ـؼؼذفؽد لنمؼؼٚ افؼؼ مٚء  د: ؾٔؼؼف تقشؼؼعو ت ؿٌؼؼقـ افَؼؼرائـ ت احلَؼؼقؾ املٚفٔؼؼٜٔالقههٕه الجههاٌ

  .ٜٚمي ًي ؾالد ؾٕ٘ف حًيتٚط هلٚد ؾال    مـ  ّغ ؿي 

ٕٚ كَٓٚحتك ندخِقك ت اّنُحٜد مع نق ؾ دًقا ت ؿٌقـ اّيًمق: ؾ٘ ؿ تقشَّ ٔيف ِرٓ احلاه

ت تًِّٔف  دلادٓر دوُ مٚ  َه   ف املٚـ ـًقٌض اخلِع "اّنُحٜ ُ دخقـ فأليًمق ؾٔٓٚ" َقفقق:

 لظ مف.

ئـ فُـ  َقلق : هق افذن ظِٔف افًّؾ ل تقشَّ ٔالقٕه الجاٌ٘ ًقق ؾٔف ت ؿٌقـ احلؼ  ٚفَرا

ئـ  ّٚيًمق.  افَرا
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ؼؾَّ ُٕقق  ذفؽ  حّؼ  اب  جي ؼزَّ لي ٌهؼٚ ن ؼق ن ْٔؼٚ اّحٚد ؼٞ افْؼ ظي ل نلردهؼٚ افنؼٔ  ادقؾؼؼ اشؼًمه لفَ

ظؼٔ ادتؼقأ شؼْٜ ظؼؼ ـ لشؼتًمئٜ  دظِٔؼف راؼٜ اب عددّ  ظٌ  اب  ـ دّ   ـ ؿ امٜ ادَ د اجلًمَّ

مؼـ افؼ فٔؾ ـؼًم ذـؼر  د افذن  ْٚك ظذ مٚ  حَّ "ظّ ة افٍَف"ت ـتٚ ف  ♀مـ هجرة افٌْل 

 ذفؽ ت مَ متف.

َـّ ؾٖشؼؼؼؼٖـ اب افًيؼؼؼؼٔؿ رب افًؼؼؼؼرش اف ؼؼؼؼ ًّ ظِْٔؼؼؼؼٚ  ٚهلًؼؼؼؼ م لافتَؼؼؼؼكد لنق  رزؿْؼؼؼؼٚ افًِؼؼؼؼؿ  ُؼؼؼؼر ؿ نق  

افْٚؾع لافًّؾ افهٚفحد لنق  تقُٕٚ   اكد لنق  ٌٍر فْٚ لفقاف  ْٚ لادًِّغ لادًًِمتد لنشؼٖ ف 

الي  ظي ؾَّ لي د لنشؼٖ ف  جي ٜه ٚد لظْٔهؼٚ دامًؼ ًه ٌهٚ خٚص د لؿِ ٚد لظّاله  ٚحلٚه ًه ؼالي نق  رزؿْٚ ظًِمه ٕٚؾ ظي ؼؾَّ لي نق  جي

لنق ً هؼؼؼِح فْؼؼؼٚ نزلاجْؼؼؼٚ لذر ٚتْؼؼؼٚد مهللا هؼؼؼٛ فْؼؼؼٚ مؼؼؼـ  در فْؼؼؼٚ ذٌْٕؼؼؼٚد لنق ً هؼؼؼِح فْؼؼؼٚ ت ذر ٚتْؼؼؼٚ ٌٍؼؼؼ

 .ٚنزلاجْٚ لذر ٚتْٚ ؿرة نظغد لاجًِْٚ فِّتَغ ومٚمه 

فؼؼؼؼ  ْٚ لفًِّؼؼؼؼِّغ لادًؼؼؼؼًِمتد اّحٔؼؼؼؼٚء مؼؼؼؼْٓؿ لاّمؼؼؼؼقاتد مهللا اؽٍؼؼؼؼر   مهللا اؽٍؼؼؼؼر فْؼؼؼؼٚ لفقا

فؼؼؼؼ  ْٚ لارآؼؼؼؼًمد مهللا اصؼؼؼؼػ مر وؼؼؼؼًٓمد ا  فقا ٕهٚد ل ٚفًؼؼؼؼٔئٚت ظٍؼؼؼؼقه مهللا جٚزمهؼؼؼؼٚ  ٚ حًؼؼؼؼٚق وحًؼؼؼؼٚ

ٕهٚد مهللا ارحؿ وًٍْٚد مهللا اصٌػ مروٕٚٚ لمرى ادًِّغ    .لؽٍرا

ُؼؼؾ خؼؼرد لن ؼؼِح لُة نمؼؼقر ادًؼؼِّغ ت ـؼؼؾ مُؼؼٚق  ؼؼٚ فمهللا ن ؼؼِح لُة نمقرٕؼؼٚ للؾَٓؼؼؿ 

لنضؼؼؼؼراؽ افْٓؼؼؼؼٚر ظؼؼؼؼذ  رب افًؼؼؼؼٚدغد مهللا ن ؼؼؼؼِح ؿِق ْؼؼؼؼٚد مهللا ارزؿْؼؼؼؼٚ تؼؼؼؼاللة ـتٚ ؼؼؼؼؽ  ٕؼؼؼؼٚء افِٔؼؼؼؼؾ

ت اجلْؼؼٜد  ♀افقجؼف افؼؼذن  روؼؼٔؽ ظْؼؼٚد مهللا وٕؼؼٚ ًٕؼٖ ؽ مهؼؼٚحٌٜ ٌْٕٔؼؼٚ لشؼؼٔ ٕٚ دّؼؼ  

مهللا ارزؿْؼؼؼؼؼٚ صؼؼؼؼؼٍٚظتفد لارزؿْؼؼؼؼؼٚ مهؼؼؼؼؼٚحٌتف ت نظؼؼؼؼؼذ جْؼؼؼؼؼٚت افًْؼؼؼؼؼٔؿد لارزؿْؼؼؼؼؼٚ ذ ؼؼؼؼؼٜ مؼؼؼؼؼـ حقوؼؼؼؼؼف 

♀.   

 لظذ   ف ل حٌف نمجًغ. دل ذ مهللا لشِؿ ل ٚرؿ ظذ ٌْٕٔٚ دّ 

 

 


